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Yhdentyrninen

Muutamia kuukausia sitten saatettiin voimaan pohjoismaisen sosiaa-
liturvasopimuksen muutos, jolla tdhiin sopimukseen otettiin tyti-
ansioihin suhteutettuja eliikkeitd koskevia erityismddrdyksid'
Uusien mddrdysten mukaan Pohjoismaiden kansalaisilla on toisessa
Pohjoismaassa yleensd samanlainen oikeus ansioihin suhteutettuun
elSkkeeseen kuin maan omilla kansalaisilla. Sopimukseen sisSltyy
myiis mddrdyksid kaksinkertaisen vakuutuksen ehkdisemiseksi sekd
eri maista mycinnettdvien eldkkeiden yhteensovittamiseksi. Sosiaa-
Iiturvasopimuksen muutos merkitsee tavallaan tytieliikejdrjestel-
mien virallista liittymistd siihen suurempaan kokonaisuuteen, jonka
pohjoismainen sosiaalivakuutus rnuodostaa. Kehitys tiillii kohden ei
ole millddn tavoin ylliitttivd. Pohjoismainen yhteistyti ja yhteinen
pohjoismainen tytimarkkina-alue edellyttiiviit yhteistoimintaa myds
eliikej iirj estelmien piirissd.

Tydeliikejiirjestelmdmme osalta pohjoismaisen sosiaaliturvasopi-
muksen muutos oli ensimmiiinen yhdentymisilmici kansainviiliselld
areenalla. Sitii vastoin vastaavanlainen kehitys on entuudestaan
tuttu kansallisten eliikejiirjestelmiemme piirissd. Hyvdnd esimerk-
kind voidaan mainita se yhteistoiminta, joka on luotu ja jota jat-
kuvasti kehitetddn yksityissektorin tytieliikejdrjestelmien sekii val-
tion ja kuntien vastaavien eldkejiirjestelmien vdlillii' Tdmd on
varsin luonnollista yhteiskunnassa, jossa tydvoiman liikkuvuus jo
on huomattavan suuri ja yhii kasvaa. KansainviilisellS rintamalla
on myds odotettavissa jatkuvaa kehitystd. EEC-maiden sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmid sitoo joukko erityismddrdyksiii, jotka tulevai-
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suudessa saattavat ulottaa vaikutuksensa myiis skandinaavisiin mai-
hin. Niin ikddn valmistellaan Euroopan Neuvoston piirissd sosiaali-
vakuutuksen yhteistoimintaa. Suomi on mainittujen eurooppalais-
ten yhteenliittymien ulkopuolella, mutta olisi ylliittiivdd, jos sielld
tapahtunut kehitys jdisi kokonaan vaille heijastusvaikutuksia mei-
ddn sosiaalivakuutukseemme.

Yhdentymisestd on kieltrimHttii tiettyii etua. vakuutetuille voi-
daan siten turvata asianmukainen ja joustava palvelu ja voidaan
vdlttiiri aiheettomia edunmenetyksid. Samalla voidaan ehkdistd kak-
sinkertaista vakuutusta ja ainakin lieventdd jdrjestelmien vdlisistd
muutoista johtuvia omituisia tuloksia eldkkeen muodostumisessa.
Mutta yhdentymisestd saattaa mycis seurata negatiivisia piirteitii.
Yhteistoiminta johtaa helposti tekniikan mutkistumiseen. Niin ikddn
eldkejdrjestelmdt tulevat ainakin jossain mddrin riippuvaisiksi toi-
sistaan. sosiaalivakuutukselle ominainen dynaaminen tekijd hei-
kentyy, koska jdrjestelmid kehitettdessd on otettava huomioon mycis
suhteet yhteistoimintakumppaneihin. Adrimmilleen kehitettynd yh_
teistoiminta saattaisi edellyttdd jdrjestelmien pitkdlle vietyii yhden-
mukaistamista. silloin kunkin jdrjestelmiin mahdollisuudet sopeut-
taa etunsa omien vakuutettujensa tarpeiden mukaan tyrehtyisivdt.
Tdmd onkin syynd siihen, ettd sosiaalivakuutuksen edustajia kan-
sainvdlisten yhdentymispyrkimysten yhteydessI on moitittu pahim-
miksi nationalisteiksi.

Pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa on onnistuttu sdilyt-
tdmddn maltillinen linja, iossa yhdentymisen tdrkeimmdt edut on
voitu turvata ilman suurta hallinnollista lisiirasitusta ja kajoamatta
liiaksi kunkin sopimusmaan mahdollisuuksiin kehittaii jdrjestel-
middn omien erityistarpeittensa mukaan.
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MATTI LOUKOLA

Y ni ttEii5e I Skeva k u utrr k s esla
Yapautlarrrinen

Yrittdjien eldkelain (YEL) ja maata-
Iousyrittdjien eldkelain (MYEL) mukai-
nen eldketurva on siiiidetty pakollisek-
si. Kun kuitenkaan ei ole tarkoituksen-
mukaista velvoittaa henkiltjd, jonka
eliiketurva muutoinkin on riittdvd, ot-
tamaan eldkevakuutusta, Eliiketurva-
keskukselle on annettu mahdollisuus
vapauttaa yrittdjii vakuuttamisvelvolli-
suudesta. Vapauttamisen edellytykset
on mddrdtty sosiaali- ja terveysminis-
tericin pddtciksessd yrittiijien eldkelain
3 $:n ja maatalousyrittiijien eliikelain
4 $:n soveltamisesta (Asetuskokoelma
673/69).

Vapauttamisen edellytykset

Siiiintri I
Sosiaali- ja terveysministeritin piiiitok-
sen mukaan vapautus vakuuttamisvel-
vollisuudesta on my<innettdvd yritttijiil-
le, jolla muun kuin yrittiijien eldke-
Iaissa tai maatalousyrittiijien eliikelais-
sa tarkoitetun ansiotytin perusteella on
oikeus sellaiseen eldketurvaan, ettii hd-
nen vanhuus- ja tyiikyvytttimyyseldk-
keensii voidaan arvioida nousevan v6-
hintddn 250 markkaan kuukaudessa. Li-

sdksi vaaditaan, ettd yrittiijiin YEL:n
tai MYEL:n mukaisesti arvioidut tyti-
tulot ovat enintddn neljdnnes hdnen
muista eldkkeeseen oikeuttavista tyiitu-
loistaan. Yrittiijiitulo saa ndin ollen olla
enintiiiin viidennes yrittdjlin kokonais-
ansioista.

Eldkkeen mddrdii laskettaessa otetaan
huomioon mycis eldkeiktiiin jiiljelld ole-
va aika, ei kuitenkaan silloin, kun
muu eldketurva perustuu yksinomaan
jo piiiittyneeseen ansiotoimintaan.

Muun eldketurvan tulee oIIa lain tai
julkisen eldkesddnntin mukaista. TeI-
laista eldketurvaa on mm. TEL:n,
LEL:n, YEL:n, MYEL:n, VEL:n,
KVTEL:n, KiEL:n, MEL:n, Suomen
Pankin eldkesddnntjn ja postipankin
eldkesiiiinntin mukainen eliiketurva.
Mytis TEL:n 11 $:n mukaisesti rekiste-
rtiidyt lisdedut otetaan huomioon.

Sitii vastoin ei esimerkiksi hakijan
omaisuudella, vuokratuloilla, henkiva-
kuutuksella, tyiinantajan maksamalla
ylimiiiiriiisellti eliikkeellii taikka vapaa-
ehtoisesti jdrjestetyllii, rekisterciimdttd-
miillii eliiketurvalla ole merkitystti va-
pauttamista harkittaessa.

Mydskiiiin ei esimerkiksi kansaneld-
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kelain, sotilasvammalain tai liikenne-
vakuutuslain mukaista eliikettd tai kor-
vausta voida ottaa huomioon, koska ne
eivdt perustu hakijan ansiotytihtin.
Aviopuolison saamaa eliikettii ei tiis-
tii syystii mytiskddn voida ottaa huo-
mioon.
Siiiintti II
Vaikka yrittiijdn YEL:n taikka MYEL:n
mukaisesti arvioidut tyiitulot ovat
enemmdn kuin neljtinnes hdnen muista
eldkkeeseen oikeuttavista tytituloistaan,
voi Eldketurvakeskus vapauttaa yrittd-
jiin vakuuttamisvelvollisuudesta, jos
yrittdjEin muuhun ansiotytihcin perus-
tuvaa, lain tai julkisen eldkesiiiinncin
mukaista eliiketurvaa ja tiihiin liittyviiii
hdnen omaistensa perhe-eliiketurvaa on
pidettdvii riittiivinii. Tdssdkin tapauk-
sessa muun eliiketurvan tulee siis olla
lain tai julkisen eliikesiitinnijn mukais-
ta ja perustua hakijan omaan ansio-
tytihtin. Muutoinkin eldketurva laske-
taan siten kuin edellii kohdassa I on
tarkemmin sanottu.

Tiitii siiiintrid sovellettaessa yrittdjii-
toiminnasta saatu tytitulo muodostaa
huomattavan osan yrittiijiin kokonais-
ansiosta. Tdm6n vuoksi yrittiijiieliike
on mytis hakijalle tarpeellisempi kuin
kohdassa I tarkoitetuissa tapauksissa.

Eliiketurvakeskus on katsonut, ettii
yrittiijiin muun kuin YEL:ssa tai
MYEL:ssa tarkoitetun ansiotycin perus-
teella saama lain tai julkisen eldke-
siiiinntin mukainen eliiketurva on kai-
kissa olosuhteissa riittiivii, jos sen mdd-
rd on vdhintddn 20 000 markkaa vuo-
dessa eli 40 prosenttia korkeimmasta
mahdollisesta yrittdjien eldkelakien
mukaisesta tycitulosta. Lisiiksi edellyte-
tddn, ettii mainittuun eldketurvaan liit-

tyy perhe-eliiketurva, jossa eldkkeen
mddrd, jos eliikettii maksettaisiin vain
yhdelle edunsaajalle, on vdhintddn
10 000 markkaa vuodessa.

Vapautuksen hakeminen

Vapauttamista haetaan erityisellii V-
lomakkeella. Hakemukseen tulee liittee
virkatodistus, selvitys yrittiijiitoimin-
nasta saadusta tydtulosta (tycituloselvi-
tyslomakkeella YT, MT tai KT) sekii,
jos muu eldketurva perustuu valtion,
kunnan tms. palvelukseen, asianomai-
sen viranomaisen antama todistus ha-
kijan palkasta ja palvelusajasta. Jos
yrittiijiitulo perustuu ansiotytihtin avoi-
messa yhtitissd, kommandiittiyhtitissii
tai yhtymiissd, tarvitaan hakemuksen
ratkaisemiseksi mytis jdljenn<is yhti<i-
sopimuksesta. Osakeyhtiiin toimihenki-
lcin olisi hakemuksessaan erityisesti il-
moitettava tehtiiviinsii yrityksessd ja
mainittava, omistaako hdn yksin tai yh-
dessd perheenjdsentensd kanssa enem-
mdn kuin puolet yhticin osakepiiii-
omasta.

Hakemus toimitetaan Eltiketurvakes-
kukselle, mutta sen voi jiittiiti mytis
mille tahansa tycieldkelaitokselle, jon-
ka velvollisuus on toimittaa se edelleen
Eliiketurvakeskuksen ratkaistavaksi.

Vapauttaminen
Vapautus mydnnetddn yleensii 5 vuo-
deksi kerrallaan. Kokonaan voidaan va-
pauttaa henkilti, joka on jo tiiyttiinyt
55 vuotta.

Yrittdjii vapautetaan vakuuttamisvel-
vollisuudesta yleensii lain voimaantu-
losta eli 1. 1. 1970 alkaen. Kuitenkin,
jos hiinellii on voimassa oleva yrittii-

6



jdeldkevakuutus, katsotaan sen piiiitty-
neen vapautushakemuksen tekohetkel-
lii ja vapautus mydnnetiiiin tdlltjin va-
pautushakemuksen tekopiiiviistii.

Vapautus koskee kaikkea sitii toimin-
taa, jonka perusteella hakija vapautuk-
sen voimassa ollessa olisi velvollinen
ottamaan vakuutuksen. Niinpii esimer-
kiksi uuden liikeyrityksen perustami-
nen vapautusaikana ei merkitse sitii,
ettti yrittiijiin tulisi 4 kuukauden ku-
luttua jtirjestiiii itselleen YEL:n mu-
kainen eliiketurva.

Yrittiijii, joka on vapautettu va-
kuuttamisvelvollisuudesta, ei voi ilman
Eldketurvakeskuksen lupaa ottaa va-
pautusaikana yrittiijiivakuutusta. Ela-
keturvan piiriin pddseminen uudelleen
edellyttdd, ettii hakija tiiyttiiti Eliike-
turvakeskuksen mddrdiimiit, hdnen ter-
veydentilaansa koskevat vaatimukset.
Sitd vastoin, jos yrittdjd vapautuksen
pdiittyessd edelleen harjoittaa lain so-
veltamispiiriin kuuluvaa yrittiijdtoi-
mintaa, vakuutus on otettava, jollei va-
kuuttamisvelvollisuudesta eri hakemuk-
sesta mydnnetii vapautusta.

Valitusmenettely
ElAketurvakeskuksen piiiitiiksestii voi
valittaa eliikelautakuntaan ja sen piiii-
ttiksestii edelleen vakuutusoikeuteen.
Valitusmenettely on ndin ollen sama
kuin muissakin tydeliikettd koskevissa
asioissa.

Tietoja vapauttamisesta

Toukokuun loppuun mennessd 349
henkildii on hakenut vapauttamista
vakuuttamisvelvollisuudestaan. Hake-
muksista 325 koskee vapauttamista

YEL:n mukaisesta ja 24 MYEL:n mu-
kaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta.
Ptitittiksiii on mainittuun aikamd,iirddn
mennessd annettu 237, joista mytinteisiS
on 95 ja hylktitiviii 85. Rauenneita ha-
kemuksia on 4 ja tutkimatta jdtettyjti
53 kappaletta. Tutkimatta on jiitetty
sellaiset hakemukset, joissa hakija ei
ensinkddn ole kuulunut yrittiijien elii-
kelakien soveltamispiiriin.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, ettd
vapautusta hakevat huomattavan suu-
rituloiset henkiltjt. Ammattiryhmistd
voitaisiin mainita esimerkiksi lSSkiirit,
arkkitehdit, toimitusjohtajat ja laki-
miehet. Vapautus on mydnnetty useim-
miten silld perusteella, ettd muu eld-
keturva on sellaisenaan riittdvd eli vd-
hintiiiin 20 000 markkaa vuodessa. Tdmii
muu eliiketurva on perustunut useissa
tapauksissa kunnan tai valtion palve-
lukseen. Varsin yleinen on mytinnetyis-
sd tapauksissa 2 000-3 000 markan suu-
ruinen kuukausieliiketurva. Tydnteki-
jtiin eliikelain piiriin kuuluvien hakijoi-
den kokonaiseldketurva on noussut
my<is huomattavan korkeaksi, mutta
koska huomioon ei ole voitu ottaa va-
paaehtoisesti jiirjestettyd, rekisterdimd-
ttjntii lisiieldketurvaa, vaan ainoastaan
TEL:n osuus eldketurvasta, on hake-
mus monessa tapauksessa jouduttu hyl-
ktiiimiiiin. Hakemus on hyldtty usein
mytis sillii perusteella, ettei hakijalle
ole oikeutta muun kuin YEL:ssa tai
MYEL:ssa tarkoitetun ansiotytinsii pe-
rusteella lain tai julkisen elS,kesddnntin
mukaiseen eliiketurvaan. Hakemuksen
perusteena on tiilliiin ollut mm. sotilas-
vammalain mukainen elinkorko, perhe-
eldke tai vapaaehtoiset vakuutukset
vakuutusyhti6issii.
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PENTTI KURUNMAKI

lf,aalalousynittEiien
elSkelailos

Perustaminen

Vuoden 1970 alussa voimaan tulleen
maatalousyrittiijien eldkelain (MYEL)
toimeenpanoa varten perustettiin Maa-
talousyrittdjien eldkelaitos, MELA. Pe-
rustamisajankohtana voidaan pittid hei-
niikuun 30. piiiviiii 1969, jolloin E1iike-
turvakeskus asetti eldkelaitoksen val-
tuuskunnan.

Maatalousyrittiijien eldkejdrjestelmd
on muista tycieliikejiirjestelmistd siind
mddrin poikkeava, ja kiiytiinnrin jdrjes-
telyt olemassa olevien vakuutuslaitos-
ten toimintakentdstd niin paljon eroa-

vat, ettd MYEL:n toimeenpanosta vas-
taavan erillisen organisaation perusta-
minen katsottiin viilttiimiitttimiiksi.

Toiminta alkoi tosiasiallisesti 6. 8.
1969, jolloin eldkelaitoksen hallitus va-
Iitsi laitokselle toimitusjohtajan. Tiihiin
tehtdviiSn valittiin maanviljelijd Mart-
ti Rahnasto Ilmajoelta. Toimitus-
johtaja Rahnasto oli aikaisemmin toimi-
nut maataloustuottajajdrjestcin piirissd
viljelijiiiden eliiketurvan kehittiimiseen
Iiittyvissii neuvottelu- ja valmisteluteh-
tiivissd maatalousvdestdn edustajana.

8



Toimitusjohtaja Martti Rahnasto

Tehtiivii

MELAn tehtdvdnd on huolehtia MYEL:n
toimeenpanosta. Se vastaa siitd, ettd
lain piiriin kuuluvat maatalousyrittii-
jiit tulevat lain edellyttiimiillS tavalla
vakuutetuiksi vuoden 1970 aikana. Se

huolehtii myds vastaisuudessa lain pii-
riin tulevien yrittdjien vakuuttamises-
ta sekd lain mukaisten vanhuus-, ty6-
kyvyttomyys- ja perhe-eldkkeiden
mydntdmisestii. MELA on ainoa eliike-
laitos, joka voi mydntSS MYEL:n mu-
kaisia eliikkeitii. Tiimii monopoliasema
helpottaa tietyssii mielessd laitoksen
toimintaa, mutta se myds velvoittaa sitd
toimimaan tehokkaasti ja joustavasti
maatalousyrittdjien hyvdksi. Laitoksen
ohjesdiinndn mukaan sille kuuluu mytis
lausuntojen antaminen sekd Eliiketur-
vakeskukselle tehtiivien, maatalousyrit-
tiijien eliiketurvaa koskevien esitysten
tekeminen.

Hallinto

MELA on puolijulkisoikeudellinen 1ai-
tos, jonka hallinto-organisaatio muis-
tuttaa liihinnii tyoeldkekassojen hallin-

toa. Se toimii sosiaali- ja terveysminis-
teritjn valvonnassa liiheisessii yhteis-
tytissd Eliiketurvakeskuksen kanssa.

Eldkelaitoksen ylintd pddtiintdvaltaa
kdyttiiti ETK:n asettama valtuuskunta,
johon puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan lisiiksi kuuluu 15 muuta j5-
sentd. Heistd kahden on oltava valtio-
varainministeritjn ja yhden sosiaali- ja
terveysministeriiin nimedmid. Muut 12

jtisentii edustavat MYEL:n piiriin kuu-
luvien henkiliiiden taloudellisia etuja
valvovia edustavimpia jtirjesttijii. Ndmi
jiirjesttit tekeviit itse ehdotuksen edus-
tajistaan. Puheenjohtajaa ja varapu-
heenjohtajaa lukuunottamatta on jo-
kaisella jdsenelld henkiliikohtainen va-
rajiisen. Valtuuskunnan puheenjohtaja-
na on agronomi Veikko Ih a mu o til a
ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja
Markku Kaikkonen.

Eltikelaitoksen hallituksen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan nimit-
tea, samoin kuin valtuuskunnankin,
Eldketurvakeskus.

Heidiin lisiikseen hallitukseen nimeiid
valtiovarainministeriti kaksi jiisentd ja
sosiaali- ja terveysministeriti yhden jti-
senen. Valtuuskunta valitsee hallituk-
seen kuusi jiisentd vakuutettavien ta-
loudellisia etuja valvovien jdrjesttijen
edustajista. Kullekin jdsenelle, puheen-
johtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun-
ottamatta, on nimetty henkiltjkohtainen
varamies. Hallituksen puheenjohtajana
on toiminnanjohtaja Heikki H a av is-
t o ja varapuheenjohtajana toimitus-
johtaja J. E. Niemi.

Valtuuskunta ja hallitus valitaan kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Niiiden ko-
koonpano on julkaistu Tyiieliike-Ieh-
dessd n:o 3, 1969.
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Oheisena kaaviokuva MELAn toiminnallisesta organisaatiosta.

MELA

Alueasiamies

Eliikeasiamies

ViljelijA

Kenttdtoiminta

Maatalousyrittiijien tehokkaan eldke-
neuvonnan ja palvelutoiminnan aikaan-
saamiseksi MELA on luonut kenttdor-
ganisaation, jossa maa on jaettu l7
suomenkieliseen ja 4 ruotsinkieliseen
alueeseen. Alueilla toimii yhteensii 24
ns. alueasiamiestd.

Kukin alue on jaettu yhden kunnan

Vakuutus-
oikeus

T

EIdke-
lautakunta

v

Kalastaja

tai muutamia pienempiii kuntia kdsit-
tdviin eldkeasiamiesten toimialueisiin.
Niissri on pyritty vdhintddn 1 000 vil-
jelmiin suuruisiin alueisiin. Eldkeasia-
miehid on kaikkiaan toukokuun tilan-
teen mukaan 268. Niiistd 23 toimii
ruotsinkielisellii alueeIIa. Eriiiit alue-
asiamiehet toimivat kotipaikkakunnil-
laan myds eldkeasiamiehind.

Eliikeasiamiehet pitiiviit kunnittain

MTKValtuuskunta

Kalantuottajat

SLC

Hallitus
Merimiesunioni

Sosiaali- ja
terveysministeriri

Valtiovarain-
ministeriti

ElSketurvakeskus
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vastaanottoja kerran tai kaksi kuukau-
dessa. He avustavat maatalousyrittejiii
kaikissa heidiin eldkekysymyksiss6Sn
sekii eldkehakemusten, tycituloselvitys-
ten, muutosilmoitusten jne. tiiyttiimi-
sessd. Asiamiehistii, heidtin osoitteis-
taan ja vastaanotoistaan on informoitu
lehdistcid, jaettu tiedotteita yleistinpal-
velupaikkoihin sekii runsaasti myiis
suoraan maatalousyrittdjille.

Eliikeasiamiehet itse ovat viljelijii-
vdestijn edustajia, jotka on koulutettu
hoitamaan nimenomaan MYEL:n toi-
meenpanoon liittyviii kentt6tehtiiviii ja
viljelijiiviiestijn neuvontaa. SekA alue-
ettd eldkeasiamiestehtdviit ovat sivutoi-
misia.

MELA on jdrjestdnyt maatalousyrit-
tdjien eliikevakuuttamisen siten, ettd
eldkelaitoksen valtuuttamat tydtulosel-

vittdjiit kiiyviit kaikilla yli kahden heh-
taarin maatiloilla ja kaikissa kalastus-
talouksissa tekemiissl ns. tytituloselvi-
tyksen. Se on samalla eliikevakuutus-
hakemus. Tiimii laaja, ldhes 300 000 ti-
lalle suuntautuva operaatio on parhail-
laan kiiynnissii noin 2 300 eliikelaitok-
sen kouluttaman tytituloselvittdjdn toi-
mesta.

MELA

Maatalousyrittiijien eldkelaitoksen,
MELAn, sisiiisestii organisaatiosta to-
dettakoon, ettd eliikelaitos on jaettu vii-
teen osastoon. Ne ovat eldkeosasto,
kenttSosasto, tiedotus- ja koulutusosas-
to, vakuutusosasto ja yleinen osasto.
Osastot jakautuvat lisiiksi eri toimis-
toiksi, jaostoiksi ja ty<iryhmiksi. Eliike-

MELAn toimistotilat on jiirjestetty maisemakonttorin malliin. Laitoksen tilat on mitoitettu
80 henkiliille.
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laitoksen hallitus on asettanut erditd
toimikuntia hoitamaan eldkeratkaisuun
liittyvid tehtdvid. Niiistii mainittakoon
mm. ratkaisujaosto ja ty<itulojaosto,
joilla tiettyyn rajaan asti on valtuudet
pdritiiksentekoon silloin, kun niit6 ei
tehdii normaalin rutiinin mukaisesti tai
niitii ei alisteta hallitukselle.

Vakuuttamisoperaation lisiiksi elii-
kelaitokselle on arvioitu tulevan
vuoden 1970 aikana kaikkiaan n. 15 000
eldkehakemusta. Jiirjestelmiin uutuu-
den vuoksi ei ensimmtiinen vuosinel-
jdnnes ole vielS tuottanut niin paljon
hakemuksia kuin niiden tasainen ja-
kautuminen eri vuosineljdnneksille
edeliyttiiisi. Eliikehakemusten tulo no-
peutuu todenndktiisesti huomattavasti
heti kesdoperaation j5lkeen, jolloin kai-

killa tiloilla kiiydtiiin tekemiissd elSke-
vakuutus ja jolloin tieto my6s eldkkeen
hakemismenettelystd levidd tehokkaas-
ti. Mielenkiintoista lienee todeta, ettd
kaikista ensimmdisellS vuosineljdnnek-
seII6 tulleista eldkehakemuksista oli n.
40 0/o tycikyvytttimyyseldkehakemuksia.
Tiitii prosenttimddrdd korottaa se, ettii
monet sellaiset maatalousyrittiijiit, joi-
den tycikyvyttcimyys on alkanut jo en-
nen MYEL:n voimaantuloa, ovat kui-
tenkin hakeneet MELAsta tyrikyttci-
myyseldkettd. Ennusteiden mukaan eld-
kehakemuksista pitiiisi tycikyvyttd-
myyshakemuksia olla keskimddrin n.
22-25 0/0. Muihin tilastotarkasteluihin
ei laitoksen toimikauden ensimmdinen
vuosineljdnnes juuri anna mahdolli-
suuksia aineiston niukkuuden vuoksi.
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PIRKKO KILPINEN

Lukuia YEl.-toirninnan
kehilyksestE

Yrittiijien eldkelain mukaisia vakuutus-
hakemuksia oli toukokuun puolivdliin
mennessd saapunut vakuutusyhtitiihin
80 012 kappaletta. Miiiirii on runsaasti
kaksinkertaistunut vuoden 1969 lop-
puun verrattuna, jolloin se oli 38 574

kappaletta. Myds eliikekassoihin saapu-
neet hakemusmddriit ovat kaksinker-
taistuneet tdmdn vuoden aikana. Vuo-
den lopussa oli niissd 729 ia touko-
kuussa 1 595 vakuutushakemusta.

Vakuutusyhti<iille saapuneet hake-
mukset lisdiintyiviit nopeimmin tammi-
ja helmikuussa, minkd jiilkeen vauhti
on hidastunut. Tammikuun 15. piiivdnii
hakemuksia oli tullut 41 857, jossa Ii-
sdystd vuodenvaihteeseen oli 24 0/o; hel-
mikuun 15. piiiviiiin mennessd miiiirii

oli 62 425, lisiiys kuukauden aikana oli
30 0/0. Vastaavat kasvuprosentit olivat
maaliskuussa 14, huhtikuussa 7 ja tou-
kokuussa 5.

Vuoden alusta aloitti toimintansa kol-
me uutta eldkekassaa: Turkistarhaajien
Eldkekassa, Bensiinikauppiaiden Eltike-
kassa ja Yrittiijien Eldkekassa Oma,
joista viimeksi mainittu harjoittaa vain
YEL:n mukaista toimintaa.

Toukokuun puolivdliin mennessd oli
mytinnetty noin 400 yrittdjiieliikettii.
Niiistii vanhuuseliikkeitii oli 83 0/0, ty6-
kyvyttiimyyseliikkeitii 8 0/o ja perhe-
eldkkeitii 9 0/0. Mytinnettyjen eliikkei-
den suuruudet mainitussa jdrjestykses-
sii olivat keskimddrin noin 300, 250 ja
200 markkaa kuukaudessa.
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YnirtEiiEl ia YEL

- Oletteko jo jiirjestiinyt YEL:n mu-
kaisen vakuutuksen,

- esiintyikii t6ssd yhteydessd joitakin
vaikeuksia,

- saitteko asiasta riittiiviisti tietoja,

- mikii tytieldketurvassa on Teille
merkityksellisintii,

- pidiittekii elHketurvaanne jo riittii-
viinii, vai olisiko tasoa korotettava,
vaikka se merkitsisi myiis vakuutus-
maksujen nousua, ja

- miten toivotte yrittiijien eliikejiirjes-
telm66 kehitettiiviin?
Tyrieldke-lehden toimitus tiedusteli ndi-
td asioita neljiiltii yrittiijiiltii. Vastaaji-
na olivat kauppias, kampaaja, pienteol-
lisuuden harjoittaja ja apteekkari.

Kauppias Saima J al ak a s Helsingistii
on omistanut sekatavaraliikkeen vuo-

desta 1945 liihtien. Kaupassa on hainen
miehensd listiksi yksi myyjiitdr, jotka
molemmat ovat tycisuhteessa.

YEl-vakuutusmaksuja kauppias Ja-
lakas piti liian korkeina. "Pankkineiti-
kin ihmettelee summaa, kun kdyn sit6
maksamassa. Samoin monet tuttavani,
joiden tytieldkevakuutuksen kustantaa
tytinantaja. Toivoisin, ettd valtio kor-
vaisi ainakin osan maksusta, koska
tyrintekijtiiden eliikkeet maksaa tydn-
antaja ja valtio suorittaa osan maa-
talousyrittdjien vakuutusmaksuista.
Yrittiijiieliikejiirjestelmdii tulisi kehit-
tiiii todella siten, ettii valtio tulisi avuk-
si. Se on varmasti tarpeen ainakin pien-
yrittiijien kohdalla. Olen kuitenkin tyy-
tyvdinen siitd, ettii vanhat kauppiaat
selvidvdt kohtalaisen lyhyellii maksu-
ajalla. Eniiii ei voida vakuutusmaksuja
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Saima Jalakas Elsa Kurppa

milliiSn korottaa, sillii ne ovat jo nyt
tuntuva rasitus."

"Riittiivdsti informaatiota on kyllii
tullut ja vakuutus tuli hoidetuksi jo
viime vuoden puolella. Eniten tietoa
sain Valtakunnan Kauppiasliiton jiirjes-
tdmdssd tilaisuudessa, jossa selostettiin
vakuutuksen ottamiseen liittyviii kysy-
myksid. Useat vakuutusyhticit ovat myds
I5hettdneet runsaasti materiaalia YEL:
sta, samoin ovat lehdet siitii kirjoitel-
leet. Yhdessd vakuutusyhtitin edustajan
kanssa tiiytin vakuutushakemuksen.
Vaikeuksia tydtulon arvioimisessa ei
varsinaisesti ollut eikii mytiskiiSn muis-
sa kysymyksissd", sanoi kauppias Ja-
lakas.

Kampaajamestari EIsa Kurppa Ka-
jaanista otti mytis vakuutuksen jo vii-
me vuonna. Hdn on toiminut yrittdjdnii
16 vuotta ja kampaamossa tyciskentelee
kuusi tytintekijdti. Kampaajamestari
Kurppa on saanut mielestddn riittdvds-
ti informaatiota YEL:sta tiedotustilai-
suuksien, tiedotuslehtisten ja piiiviileh-
tien viilityksellii.

Olavi Hell6n

"Naispuolisen yrittiijiin eliikeikiiii
olisi alennettava viisi vuotta, sil-
td ainakin omalla alallani ei yli 60-vuo-
tias kampaaja ole en55 kovinkaan suo-
sittu. Kampaajan ammatti on myds niin
raskas, ettti vuosikymmenien seisomi-
sen jdlkeen haluaisi eldmdnsd ehtoona
pddstii jo helpommalla. Perustelen tdtd
silld, ettd oltuani 15 vuotta toisen pal-
veluksessa ja hoidettunani yli 15 vuot-
ta omaa yritystii tiediin, kuinka raskas-
ta ja vaativaa tyiimme on sekd henki-
sesti ettd ruumiillisesti", kertoi kampaa-
jamestari Kurppa.

"Eliikkeen mdiirii ei ilmeisesti kos-
kaan tunnu riittiivSltd. Tasoa olisi ko-
rotettava, mutta siten, etteivdt vakuu-
tusmaksut nousisi. Tdllti hetkellii yrit-
tajelle on jo niin paljon sosiaalisia mak-
suja, ettii niiden lisiiiiminen ei yrityk-
sen kannattavuuden takia ole mahdol-
lista, vaikka kysymyksessa olisi oma
eldke."

"Piddn tdrkeimpdn6 eliikkeend ty6-
kyvytttimyyseliikettd, silld pahin vit-
saus, joka voi yrittiijiid kohdata, on sai-
raus."
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"Periaatteessa yrittdj6eldke on hyvii,
mutta nykydiin se lienee kehitysvai-
heessa. Pidiin nykyisessii yrittiijien elii-
kejdrjestelmdssd virheenii sitd, ettii jos
nainen on yrittdjd ja tulon hankkija,
niin mies ei saa perhe-eliikettd yrittti-
jiivaimon kuoltua", sanoi johtaja Esko
R a p a la Viiiiksystii. Hiin on avoimen
yhti<in yhtiiimies. Uistimia valmistava
tehdas tydllistiiEi 160 henkildii.

"Perhe-eldke on mielesteni tdrkein
eliiketurvan osa, sille monet liikemiehet
ja yrittiijiit kuolevat alle 50-vuotiaina-
kin, jolloin perheen toimeentulon va-
ralta on hyvd olla jonkinlainen turva."

Aluksi johtaja Rapala oli epdtietoi-
nen siit6, kuuluuko hdn YEL:n vai
TEL:n piiriin. YEL:n mukaisen vakuu-
tuksen hdn on kuitenkin jo ottanut.
"Uudesta eldkevakuutusmuodosta on
hyvin informoitu. Siitd ovat pitdneet
huolen paikallinen yrittiijiijiirjestti ja
vakuutusyhtidt. Mycis tiedotusviilineistii
olen saanut jonkin verran tietoutta,

mutta parhaiten tieto on kulkenut
"suusta suuhun"-menetelmiillii.

Turkulaisen apteekkari Olavi H e 1-
I 6nin YEl-vakuutus jiirjestyi heti
lain voimaan tultua Suomen farmasia-
kunnan eldkekassan kautta. "Itse ei tar-
vinnut ndhdii paljonkaan vaivaa yrittii-
jiivakuutuksen saamiseksi. Tycitulon ar-
vioiminen oli lShinnii se seikka, jonka
jouduin itse ratkaisemaan, mutta se-
kiidn ei ollut vaikeata."

"On vdhdn vaikeata sanoa riittdisikti
lain antama elSketurva, jos jotakin ta-
pahtuisi. Yksindiin se tuskin riittdd,
mutta yhdessd henkivakuutuksen kans-
sa se saattaa taata tyydyttiiviin turvan.
Vakuutusmaksua pidiin korkeana. Nuo-
ret joutuvat maksamaan ajan mittaan
melkoiset summat, vanhat pddsevdt vii-
hemmdlld. Tiedossahan on, ettd ensi
vuonna YEl-vakuutusmaksu nousee,
minkd vield voi hyvdksyd, mutta sitd
suuremmat vakuutusmenot ovat jo hiu-
kan liikaa", totesi apteekkari Hell6n.
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PIRKKO RIMMES

L uoltovakrr rrtu stoi rn i n n an
kehitys Yuonna 1969

Eldketurvakeskuksen koko Iuottova-
kuutuskanta 31. 12. 1969 oli 925 milj.
markkaa. Tiistii miiEiriistii oli lainojen ja
vastuu- ja rahastovajauksien muodos-
tama kanta, ns. varsinainen luottova-
kuutuskanta, 794 milj. markkaa. Vuo-
den 1969 aikana se kasvoi 24 olo. Yar-
sinaisesta kannasta muodostaa edel-
leen valtaosan eli 82 0/o luottovakuu-
tettu takaisinlainaus, joka kasvoi vuo-
den aikana 25 olo. El5keturvakeskuk-
sen haltuun annetut vastavakuudet
peitttiviit 45 0/o varsinaisesta kannasta
ja maksunalainen osa olikin 31. 12.
1969 440 milj. markkaa. Lainojen ja

vastuuvajauksien lisiiksi luottovakuu-
tuksen piiriin kuuluvat eldkesiidti<iiden
ja eliikekassojen muutkin sijoitukset,
joiden kokonaismiiiirii oli vuoden 1969

Iopussa 131 milj. markkaa. Niimii sijoi-
tukset on katsottu kuitenkin sangen
varmoiksi, sillii maksunalainen osuus
on koko miiiiriistii vain 2 0/0. AlIa ole-
vasta taulukosta selviiiii varsinaisen
luottovakuutuskannan jakautuminen
luottovakuutustyypeittdin ja eliikelai-
tostyypeitttiin 31. 12. 1969.

Vuoden 1969 luottovakuutusmaksu-
tulo oli 5,6 milj. markkaa, joten nousu
oli 23 0/0. JSlleenvakuuttajille makset-

Vakuutus- Eliike- Eltike- Tytieliike-
yhtiiit siiiiticit kassat kassat Yht.

1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk

Osuus Kannan
kan- kasvu
nasta vuod.olo olo

Takaisinlainaus
Sijoituslainaus
Vastuuvajaus

309 648
48 298

547

250 135
2 629

61 ?39

91 114
18 780

1 268

82,0
10,0
8,0

24,2
28,7
L4,4

650 897
9 514 7922L

63 554

Yhteensii 358 493 314 503 111 162 I 514 793 672 100,0 24,4

Osuus kannasta o/o 45,2 39,6 14,0 1,2 100,0

Kannan kasvu
vuodessa o/o 26,3 21,4 26,9 25,1 24,4
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tiin 9 0/o maksutulosta. Keskimaksupro-
sentti oli koko kannasta laskien 0,61 0/o

ja vastavakuuksille ja reaalikatteelle
vdhennetystd kannasta laskien 1,25 0lo.

Vuoden 1969 aikana sattui 18 vahin-
kotapausta so. luottovakuutusasiakkaan
konkurssia, joissa Eldketurvakeskuksen
vastuulla on 9,2 milj. markkaa. Suu-
rimmalle osalle tdstii mdiirdstd on vas-
tavakuutta, joten lopullinen korvaus-
summa jddnee huomattavasti pienem-
mriksi. Korvausrahastoon varattiin ndi-
td konkursseja varten 1,0 milj. mark-
kaa. Vuoden aikana maksettiin kor-
vauksia edellisten vuosien vahinkota-
pauksien perusteella 0,6 milj. markkaa.

Luottovakuutusrahastot olivat 31. 12.
1969 kaikkiaan 26,1 milj. markkaa, jos-
ta vakuutusmaksurahasto oli 3,0 milj.
markkaa ja korvausrahasto oli 23,1 milj.
markkaa. Rahastot kasvoivat vuoden
aikana 32 olo. Rahastojen katteena ole-
vista sijoituksista oli pddosa eli 93 0/o

annettu Iainaksi tytieliikelakien piiriin
kuuluville tyiinantaj ille.

Jiilleenvakuutussopimukset 18 koti-
maisen vakuutusyhtitjn kanssa stiilyi-
viit ennallaan ja suurin yksilcillinen
luottovakuutusvastuu on edelleen 13
milj. markkaa. Jiilleenvakuutettuja
luottovakuutusvastui.ta oli viime vuon-
na 21.

Buotsin lakisfliiteisten eliikejiirjestelmien keskuselimen, Riksftirs?ikringsverketin pfliijohta-ja Lars-Ake A s t r ti m vieraili keveelle Eliiketurvakeskuksen kutsusta Suomessa tutus-
tumassa tiikiiliiisiin eliikejiirjestelmiin. Huhtikuun 3. pfiiviinii hiin yhdessfi ylijohtaja Leif
Hultstrtimin ja toimistopeel[kkd Emmerick Ahlstriimin kanssa tutustui Eliike-
turvakeskuksen toimintaan sekfi piti tyiieliikejlrjestelmiin edustajille tiedotustilaisuuden,
jossa hiin selosti nykyisiEl kehitysniikymiii Ruotsissa. Kuvassamme piiEiiohtaja Astrdm
seurueineen ja is6ntineen. Vasemmalta: Ylijohtaja Hultstriim, toimitusjohtaja Kaikko-
nen, piiiijohtaja Astriim, osastopliillikkii Aarnio, toimistop6lltikkti Ahlstriim ja johtaja
Sundberg.
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SEPPO PIETILAINEN

lsSnn5n elEkkeen puolillartrisesta

MYEL 6 $:n 2 momentin mukaan maa-
talousyrittdjiillii on oikeus saada van-
huuseltikettii siit5 riippumatta, jatkaa-
ko hiin yrittiijiitoimintaansa. Eriis poik-
keus sdiinndstd kuitenkin on. Jos nimit-
tiiin maatalousyrittiijii edelleen suorit-
taa isdnndn tycit6 laissa tarkoitetulla
viljelmiilld, maksetaan hdnelle eliik-
keestii vain puolet. PuolitussiiSnn6s on
otettu lakiin sen vuoksi, ettii valtio ei
osallistu isdnndn vanhuuseldkkeen kus-
tantamiseen, jos hiin vield el5keiiin jiil-
keen jatkaa viljelytoimintaansa. Tdmd
kiiy ilmi MYEL 13 $:n 1 momentista.
Toisin sanoen puolitettujen vanhuus-
eldkkeiden kustannuksista vastaavat
viljelijiit kokonaan itse.

Puolittamisen edellytykset

S56nn6ksen sanamuodon mukaan puo-
Iittamisen edellytyksenii on:

1) ettii eliikkeensaaja on suorittanut
isdnndn tytitd ennen eliikeikiidnsd,

2) ettd hiin eliikeiiin tiiytettyiiiin edel-
leen jatkaa tiitii tytitii ja

3) ettti tytitd tehdiidn ainakin 2 elii-
kehehtaaria kiisittiivtillii viljelmiillii.

Ensiksi mainitusta edellytyksestd
johtuu, ettii jos maatalousyrittdjd ei
ole aktiiviaikanaan toiminut lainkaan
isdnntin tehtdvissS, ei eltikettii puoli-
teta. Esimerkkinii mainittakoon isdntii
ja emiintii, jotka ovat kumpikin van-
huuseldkkeellii, ja isiintd kuolee. Vaikka
emdntii nyt joutuisikin ottamaan talon
isdnnyyden vastaan, ei hiinen vanhuus-
eldkettddn saa puolittaa. Epdselvdii on,
miten on meneteltiivii tapauksissa, joissa
maatalousyrittiijd on joskus toiminut
isdntdnii, mutta lopettanut isiinndn tytit
jo ennen eldkeikiiti. Kun puolittamis-
siiiinnciksessd puhutaan isdnniin tyiin
ede1le en suorittamisesta, voitaisiin
sanoa, ettd puolittamisen edellytyksid ei
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ole. Jos siis isdntii on ennen eliikeikiiiin-
sd selvdsti luopunut yrittiijlitoiminnas-
taan esim. siirtymiillii muuhun ammat-
tiin, ei htinen eliikettiidn tiimdn mukaan
olisi puolitettava, vaikka htin eliikkeellii
ollessaan jostain syystd joutuisi uudes-
taan isdnndn tiiihin. Siiiinntiksen tar-
koitus saattaisi kyllii edellyttdii eldk-
keen puolittamista.

Puolitussddnntis saattaa edellS esite-
tyn mukaisesti koskea niitii henkilijitii,
joille on vahvistettu tycituloa isdntdnd.
Eriiissd tapauksissa on mytis emdn-
ndlle voitu mdiirdtd tycituloa yli oman
osuutensa. Esimerkkinii mainittakoon
tapaus, jossa isiintd on ollut sairas ja
emdntd on tehnyt oman tycinsd ohella
mycis osan isdnndn tehtdvistd. Onko tiil-
laisen emdnndn eldke puolitettava, jos
hiin jatkaa tydtd sen entisessd laajuu-
dessa? Tapaus on ilmeisesti ratkaistava
sen mukaan, kumman tciitd, emdnndn
vai isiinndn, eliikkeensaaja oli pdiiasial-
lisesti tehnyt. Jos hdn teki etupiidssd
isiinniin tytitd, on puolittaminen mah-
dollista.

Toisena puolittamisen edellytyksend
on, ettd maatalousyrittiijii jatkaa isdn-
ndn tyiitd eliikkeellii ollessaan. Jos eldk-
keensaaja luovuttaa tilansa esim. pojal-
leen, ei puolittamista ole suoritettava.
Eldke on maksettava kokonaisena sil-
loinkin, kun tilansa luovuttanut eldk-
keensaaja jea perheenjiisenend tytis-
kentelemddn tilalle, eikii asia muutu
miksikddn, vaikka hiin tekisi siellii
samoja tehtdviii kuin isiintiinii olles-
saan. Puolittamista ei ole suoritettava
my<iskddn siind tapauksessa, ettd tilan
viljelytoiminta kokonaan lopetetaan.

Jos sen sijaan eldkkeensaaja pitiiii
tilan edelleen hallinnassaan ja viljely-

toimintaa jatketaan, joudutaan puolit-
tamiskysymystii harkitsemaan hyvin
tarkoin. Ldhttikohtana on tiillciin ilmei-
sesti pidettiivii, ettd eliikkeensaaja hoi-
taa tilalla samoja tehtiiviii kuin ennen-
kin. Jos kuitenkin selvitetddn, ettii hdn
on luopunut olennaisesta osasta
aikaisempia isdnndn ttiitii, voidaan har-
kita eliikkeen jdttdmistii kokonaiseksi.
MELAssa omaksutun tulkinnan mu-
kaan eliikkeensaajan ei tarvitse luopua
kaikista aikaisemmista tehtiivistiidn.
Hdn voi vielii osallistua tilan joh-
totytihtin tai suorittaa joitain har-
rastelunluonteisia kevyempid askareita
tilalla ilman, ettd se aiheuttaa eliikkeen
puolittamisen. Eldkelaitoksen ktisityk-
sen mukaan ratkaisevaa or, tapah-
tuuko tilanteessa aikaisempaan verrat-
tuna olennainen muutos.

Eldkkeensaajan on aina selvitettiivii,
kenelle hiin on luovuttanut aikaisem-
mat tehtiivtit, jos hiin viiittiiti lopetta-
neensa isiinniin tytit. Mitloin tilalla on
esim. poika tai muu perheenjdsen
taikka toinen isiintd, voidaan isdnniin
tehtdvdt luovuttaa hdnelle. Sama kos-
kee talossa olevaa vakinaista miespuo-
lista tytintekijiiii. Sen sijaan on eliike-
laitos katsonut, ettd puolitus on ldhell6,
vaikka eliikkeensaaja ilmoittaisi siirtd-
neensA tydnsii emdnndlle tai tyttdrelle.
Samalla tavoin lienee arvosteltava ta-
pausta, jossa ilmoitetaan, ettii tycit ale-
taan suorittaa vieraalla tilapdistycivoi-
malla. Jos kuitenkin esim. tilan viljely-
tapaa tai tuotantosuuntaa samalla olen-
naisesti muutetaan, voi asia tulla toi-
seen valoon. Milloin isdntd on siirtynyt
ty<ikyvyttcimyyseldkkeeltd suoraan van-
huuseldkkeelle, on eldkkeen jatkumi-
nen kokoeldkkeend suhteellisen se1viiS.
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Kolmantena edellytyksend on, ettii
isdnndn tytitii tehddiin vdhintiidn kah-
den muunnetun hehtaarin viljelmiillii.
Vain tdssd tapauksessa on puolitus suo-
ritettava. Isdntd voi siis jattaie itselleen
osan aikaisemmin omistamastaan tilasta
ja viljellii tdtd osuutta edelleen. Tdl-
ltjin hdnen on vain pidetttivti huolta
siit5, ettd hdnen tilansa on pienempi
kuin 2 eliikehehtaaria. Viljelytavan voi-
makkuudella ei tiissd sen sijaan ole
merkitystd. Jos kuitenkin eliikkeensaa-
jan itselleen pidiittiimii tila ja kanta-
tila ovat yhdysviljelyksessd, on mah-
dollista, ettii hdnen katsotaan teke-
vdn isiinndn tyiitti yhteisesti viljellyllii
tilalla.

Yleisten siidnttijen esitttiminen puo-
littamiskysymyksestii on vaikeaa ja mo-
nessa tapauksessa myds tarkoitukse-
tonta. Asia on ratkaistava kunkin vil-
jelmdn osalta erikseen ottaen huomioon
sen erityisolosuhteet ja tilan henkil6-
kokoonpano.

Pellonvaraustilat

Peltopakettitiloilla tulee sovellettavaksi
MYEL 6 $:n 4 momentin sdiinncis, jonka
mukaan pellonvaraussopimuksen teh-
neen maatalousyrittiijiin katsotaan teke-
viin isdnndn tytitii viljelmdlld sopimus-
kauden ajan. Eldkelaitoksella ei ole
ndissd tapauksissa edes harkinnan mah-
dollisuutta. VanhuuselSke on puolitet-
tava silloinkin, kun isdntii on tiiysin
tytikyvytcin. Niinpii esim. tapauksessa,
jossa peltopakettitilan isdnki saa tyti-
kyvytt<imyyseldkettd ja tulee eliike-
ikiiiin, hdnen eldkkeensd vdhenee puo-
lella eliikeidn tiiyttiimistii seuraavan
kuukauden alusta lukien.

Puolitussiiiinn<is koskee vain pelto-
pakettitilan isiintiiii. Jos tdllaisella
tilalla on ollut mytis emdntii, ei hiinen
eltikettiiiin puoliteta.

Puolittamisen alkaminen
ja pddttyminen

Normaalitapauksissa puolittaminen al-
kaa siitd hetkestii, josta liihtien van-
huuseliike mydnnetddn. On kuitenkin
mahdollista, ettd isiintd on siirtynyt
ensin kokoeldkkeelle, mutta eldke jou-
dutaan mytihemmin puolittamaan. Niiin
on meneteltdvd esim. silloin, kun poika,
jolle tehtiivdt on luovutettu, liihtee
tilalta pois ja isdntd joutuu ottamaan
entiset tyiinsd jdlleen harteilleen. Tiil-
laisista tapauksista on isdnndn ilmoi-
tettava eldkelaitokselle. Niin ik65n puo-
Iitetaan eldke, jos tilan peIlot paketoi-
daan isdnndn vanhuuseliikkeellii ollessa.
Puolitus alkaa sopimuksen voimaantu-
Iosta.

Jos vanhuuseldke on alkanut puoli-
eldkkeend, muutetaan se kokoeliik-
keeksi siind tapauksessa, ettd isdntd
mycihemmin luopuu isiinndn ttiistiitin.
Tdstd hdnen on ilmoitettava eldkelai-
tokselle ja samalla selvitettdvd, kenelle
hdn on teht5viit luovuttanut. Eldke
muutetaan kokoeliikkeeksi ilmoituksen
tekemistii seuraavan kuukauden alusta.
Taannehtiva muutos ei liene mahdolli-
nen paitsi, jos selvitetiidn eldkelaitok-
sen aikaisemman pddt6ksen olleen siind
miidrin virheellinen, ettd TEL 21 a $:ssii
tarkoitetut itseoikaisun edellytykset
ovat olemassa.

MELAssa on jouduttu harkitsemaan
tapausta, jossa istintii ilmoittaa, ettii
hdn mddrdttynd ajankohtana tulevai-
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suudessa (esim. 3 kk:n kuluttua) luovut-
taa tilansa ja tehtiivdnsd pojalleen. TdI-
laista ilmoitusta ei ole pidetty viel6 riit-
tdvdnd vaan eldke on puolitettu ja asia
jiitetty sen varaan, ettii isiintii ilmoittaa
asiasta eliikelaitokselle uudelleen sitten,
kun ollaan ko. jiirjestelyn kynnykselld.

Kun muutetaan puolieltikettii koko-
eldkkeeksi ja piiinvastoin, joudutaan
aina kdyttaimiiiin ratkaisijan harkintaa.
Niiin ollen ekikelaitoksen on annettava
ndissd asioissa pddtds, johon on liitet-
tdvd mukaan mycis valitusosoitus.

Mikii eliike puolitetaan

Puolittamissiidnncis koskee vainMYEL:n
mukaista eliikettii. Milloin MYEL-eliik-
keen ohella mydnnetddn TEL-, LEL-
tai YEL-eliikettd, kohdistuu puolitus
vain MYEL:n mukaiseen osaan eldk-
keestii. MYEL-eI5ke otetaan puolitusta
tehtiiessd huomioon sellaisena kuin se
on yhteensovituksen jiilkeen.

MYEl-eliikkeen perusteena olevassa
tydtulossa saattaa olla mukana paitsi
isdnndn tytituloa myiis emiintiinii suori-
tetusta ty<istii vahvistettua tydtuloa.
Eliike voi perustua toimintaan sekii
maataloudenharjoittajana ettd myds
kalastajana. Onko MYEl-eliike tdlkiin
puolitettava kokonaan vaiko ainoastaan
siltd osin kuin se perustuu isdntdnd
suoritettuun toimintaan? MELA on tul-
kinnut puolitussdiinniistii sanamuo-
tonsa mukaan ja puolittanut eldkkeen
kokonaan.

El6kkeen lykkiiiminen

Milloin isiintd ei henno heti eldkeidssd
luopua isdnnyydestddn, voi hiin vdlttiiii

puolitussiiiinndn vaikutuksen siten, ettd
htin lykkiiii toistaiseksi eliikkeen hake-
mista. Jos hiin hakee eldkkeen vasta
sitten, kun hdn on jiitttinyt isiinndn
tehtiiviit, hdn saa eldkkeen puolitta-
mattomana. Lisdksi tulee eldkkeeseen
lykkdytymiskorotus, joka lasketaan
koko vanhuuseliikkeen osalle.

Puolitussiiiinniin valvonta

Jos isiinniille on mycinnetty vanhuus-
eldke kokonaisena, on MELAn valvot-
tava, suorittaako hdn isdnndn tydtii, ja
tarpeen vaatiessa puolitettava eliike.
Valvonnassa tulevat esiin samat vai-
keudet kuin seurattaessa tytikyvyttti-
myyseldkkeelld olevia itsendisiii yrittii-
jiii. Valvontatoimet ovat MELAssa tois-
taiseksi vielii suunnittelun asteella.
Erddnd mahdollisuutena on harkittu,
ettii eldkkeensaajalle aika ajoin liihe-
tetddn tietokoneella tiiytetty lomake,
jossa kysytiiiin tilannetta viljelmdllti.
Mytis verotustietoja on mahdollisuus
valvonnassa kdyttiiti.

Erdissii tapauksissa joutuu muukin
eldkelaitos kuin MELA mydntiimiiiin
MYEl-vanhuuseldkkeen, joka saattaa
tulla puolitettavaksi. Tdmd on mahdol-
lista silloin, kun isdntd on elSkeiAn
tiiyttdessddn ollut TEl-tyrisuhteessa tai
harjoittanut YEL-toimintaa. EI6kkeen
my<intdneen TEL- tai YEl-laitoksen
on huolehdittava mytis puolitussiiiinniin
edellyttiimdstd valvonnasta. Jos laitos
ei katso voivansa valvontaa hoitaa, on
olemassa se keino, ettii TEA 12 $:n 3

momentin perusteella sovitaan mak-
satuksen ja valvonnan siirtiimisestd
MELAlle.
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Puolitussiidnniin tulevaisuus

MELAn ratkaisutoiminnassa on kiiynyt
ilmi, ettd puolitussiidntd saattaa pienet
tilat huonompaan asemaan kuin suu-
ret tilat. Suuremmalla viljelmiillS on
yleensii perheenjiisenid tai muita hen-
kiltiite, joille isiintii voi siirtSS tehtii-
vdnsd ja tdllii tavoin puolitus vdltetddn.
Pienemmillii tiloilla ei tiillaisia henki-
Iciitd o1e, ja jos isiinniillti ei ole peril-

tistd, joka olisi valmis ottamaan tilan
vastaan, joudutaan hiinen muutenkin
pieni eldkkeensd puolittamaan. Siiiin-
ndksen noudattamisen valvontaa on sitd
paitsi vaikea saada tehokkaaksi.

Tiimdn johdosta olisi syytii harkita
koko puolitussddnntjn kumoamista tai
sen korvaamista jollakin tarkoituksen-
mukaisemmalla jiirjestelmiillii. Kumoa-
misesta onkin tehty mm. eduskunta-
aloite.
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SIRKKA SILVENNOINEN

Vanhan elskeiEinieslelrn5n
valitserrrinen t(lrTEL:n piinissE*)

Kunnallisten viranhaltijain ja tyiinte-
kijriin eliikelain (KVTEL) tultua voi-
maan 1. toukokuuta 1964 annettiin niil-
le viranhaltijoille ja tycintekijtiille, jot-
ka jo olivat saavuttaneet oikeuden van-
han, siis kunnan oman eliikesdiinntin
mukaiseen eldkkeeseen, oikeus valita,
haluavatko he elSkkeensii vanhan vaiko
uuden eldkesidnniin mukaisena. Valin-
ta oli tehtiivii vuoden 1966 loppuun
mennessd.**)

Tutkimuksessani oli tarkoitus selvit-
tiiii niitii perusteita, joihin valintaa teh-
tdessd pantiin suurin paino. yritettiin

*) Lyhennelmii Tampereen yliopistossa so-
siaalivakuutustutkintoa varten tehdystd tut-
kielmasta.**) Eduskunta on 19. 12. 1969 annetullalailla pidentAnyt valinta-aikaa vuoden lg?l
loppuun.

mytis saada selville, oliko valintaa te-
kevillii ollut riittiiviisti tietoja, joihin
he perustivat valintansa. Tutkimukses-
sa kiinnitettiin myds huomio siihen, oli-
ko eri ikiiluokkien samoin kuin am-
mattiryhmien ja jiisenyhteistijen kesken
havaittavissa eroja valitsemisperusteis-
sa ja tietojen mddrdssd. Mycis tdmdn-
hetkinen tyytyviiisyys valitsemispdii-
tiikseen haluttiin selvitt5ii.

Aineiston hankinta
Tutkimusaineisto hankittiin postikyse-
lyn avulla. Perusjoukon muodostivat ne
noin 13 500 viranhaltijaa ja tydntekijiiii,
jotka ovat valinneet vanhan eliikejdr-
jestelmdn mukaisen eliikkeen. Kysely-
Iomake liihetettiin 263 henkiliille, jotka
jakautuivat Kunnallisen eldkelaitoksen

24



jiisenyhteisdjen kesken seuraavasti:

Helsinki
Tampere
Turku
Muut kaupungit
Kauppalat
Maalaiskunnat
Kuntainliitot

118 henk.
tz ,,

24 ,,
79 ,,
7,,
,

2l ,,

44,9 olo

4,6 ,,

9,1 ,,
30,0 ,,

2,6 ,,
0,8 ,,
8,0 ,,

Kyselylomakkeen palautti 167 henki-
Itjti eli 63,5 0/o kaikista lomakkeen saa-
jista.

Koska valinnasta on kulunut jo mel-
kein kolme vuotta, aiheuttaa tdmd sen,
ettii tuloksiin on syytd suhtautua va-
rauksella. Onhan ollut vaikea muistaa
juuri valintahetkellii ollutta tilannetta.
Jdlkeenpdin saatu tietous on voinut se-
koittua vastauksissa vuonna 1966 val-
Iinneeseen tilanteeseen. Myiis lomak-
keen palauttaneiden pienestii mdiirdstd
johtuen ei tutkimuksen tuloksista voi
tehdii kovin varmoja johtopiiiitdksiii,
mutta yleiskuvan valintaan vaikutta-
neista tekijtiistii sen antanee.

Tutkimuksen tulokset

1. Tietojen saanti
Tiedotustoiminta ndyttdd olleen aika

tehokasta, silld noin puolet eli 43 0/o

kaikista vastanneista ilmoittaa saaneen-
sa aivan tarpeeksi tietoja eliikejiirjes-
telmien vaihtoehdoista, ja vain noin
1? 0/o vastanneista ilmoittaa saaneensa
niitd aivan tiian vtih6n. Ammattiryh-
mittiiistii jakaumaa tarkasteltaessa ha-
vaittiin johtavassa asemassa olevien
saaneen tietoja parhaiten. Kunnallisen
eliikelaitoksen julkaisema esittelyvih-
konen ja tycitoverit olivat ylivoimaises-
ti tehokkaimpia tiedon viilittdjiii. Tie-

tojen saantiin oltiin jokseenkin yhtd
tyytyviiisiii kaikissa jdsenyhteisiiissii.
Kuntien keskusjiirjesttiistd saatiin tie-
toja yhtii paljon kuin kunnistakin.

2. Y anhan jdrjestelmiin
edut

Koska kaikki tutkimuksen kohteena
olevat henkilcit olivat valinneet van-
han eliikejdrjestelmiin mukaisen eldk-
keen, haluttiin selvittiiii, mitd he olivat
pitiineet sen terkempind etuina. Tur-
vallisuus- ja taloudellisuusniikcikohdat
ntiyttiviit vaikuttaneen eniten valitse-
mispddtdkseen.

Vanha elSkejiirjestelmii ei tunne
miiiirdaikaista tycikyvytttimyyseldkettii,
vaan jos eliike mytinnetddn, se mydn-
netddn jatkuvana. Tiitii piti tdrkeiinii
noin puolet vastanneista. Eri ammatti-
ryhmien kesken sen paremmin kuin eri
jiisenyhteisdjen viililld ei ollut havait-
tavissa eroja, mutta ikiiryhmittiiistii ja-
kaumaa tarkasteltaessa niiytti siltii ettii
mitd nuorempi henkild on, sitd enem-
miin hdn panee painoa eliikkeensd jat-
kuvuudelle. Mytis vanhan jiirjestelmdn
tuntemaa ns. erottamisturvaa, jonka
mukaan eldkkeen saa heti, jos joutuu
ilman omaa syytAdn eroamaan, pidet-
tiin varsinkin nuoremmissa ikdryhmis-
sd tiirkednii vanhan jdrjestelmiin etu-
na. Vanhaa jiirjestelmiiii kohtaan tun-
nettu luottamus tulee kuitenkin se1-

vimmin esille, kun 107 vastaajaa eli
noin 64 0/o heistii ilmoittaa valitsemis-
pSSttikseensd vaikuttaneen paljon sen,
ettd vanha tuntui turvalliselta. Jonkin
verran se vaikutti 34 vastaajan piid-
tcikseen ja vain 10 oli jiittdnyt tdmdn
kohdan kokonaan vastaamatta. Tiissd-
kin niiyttiid siltii, ettd nuorissa iktiryh-
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missii turvallisuudelle on pantu enem-
miin painoa kuin vanhoissa ikiiryhmis-
sii. Ammattiryhmittdin ei ole selvid
eroja havaittavissa eikii mytiskddn eri
jiisenyhteistijen viilillti.

Taloudellisuusniikdkohdista tdrkeim-
piinii etuna pidettiin vanhan jiirjestel-
miin tuntemaa eldkkeiden korotusta-
paa (eliikkeitd korotetaan samanaikai-
sesti kuin aktiivihenkiltjiden palkkoja).
Yli puolet ilmoittaa sen vaikuttaneen
paljon piiiittikseensii. Melkein yhtii tiir-
kednd on pidetty yhteensovituksen
puuttumista vanhasta jiirjestelmiistii.
Ike-, ammatti- eikii j:isenyhteisciryh-
missd ole tdssd havaittu mainittavia
eroja.

Muista eduista tiirkeimmiiksi osoit-
tautui vanhan eldkesiiiinntjn mukainen,
uuden jiirjestelmdn mukaista alhaisem-
pi eliikeik5. Kaikkiaan 63 vastaajaa il-
moitti sen houkutelleen paljon vanhan
jdrjestelmiin mukaisen eldkkeen valit-
semiseen ja melkein saman verran eli
50 ilmoitti pitiivdnsd sit6 kaikkein tdr-
keimpiind perusteena valinnalleen.
Eliikkeelle halutaan siis pddstd mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa.

3. Uuden jdrjestelmiin edut
Kyselylomakkeessa lueteltiin joukko

uuden eliikejiirjestelmiin etuja. Tarkoi-
tuksena oli saada selville, kuinka pal-
jon uudesta jiirjestelmiistii tiedettiin ja
mitii pidettiia sen parhaina etuina. Mel-
kein puolet kaikista lomakkeen palaut-
taneista oli kuitenkin jiittiinyt ttimdn
kohdan kokonaan vastaamatta. Tiimii
johtunee siitii, ettii vanhan jiirjestelmiin
eduille oli pantu niin suuri paino, ettii
se oli valittu vdlittiimiittd ottaa selvriii
uuden mahdollisista hyvistd puolista.

Turvallisuus- ja taloudellisuusniikii-
kohdille oli tiissiikin pantu suurin pai-
no. Lyhyt karenssiaika (4 kuukautta)
ja jatkuvuusperiaate (eliike-etua ei me-
net5, vaikka kunnallinen palvelussuhde
piiiittyy ennen eliikeikdii) olivat houku-
telleet eniten sen valitsemiseen. Kaik-
kein tdrkeimpiind uuden jiirjestelmdn
etuna pidettiin ylitydkorvausten ja mui-
den lisien ottamista mukaan elAkkeen
perusteena olevaa palkkaa laskettaessa.
Tulevan palvelusajan laskeminen elii-
keaikaan ei ndyttiinyt erikoisemmin
houkutelleen eikii mydskdiin uuden tun-
tema kuntoutusmahdollisuus. Tiihiin lie-
nee vaikuttanut tutkittujen henkildiden
ikdrakenne.

Tyytyviiisyys - tyytymdttiimyys
Kaikkiaan 120 eli noin 72 0/o kaikista
vastanneista ilmoittaa olevansa tyyty-
vdinen valintaansa ja vain 41 eli noin
24 0/o katuu tekem66nsd piiiitdstii. Va-
litsemispddttikseensd tyytyviiisiii niiyt-
tiiii siis olevan enemmdn kuin niitd,
jotka ilmoittivat saaneensa tarpeeksi
tietoja eliikejtirjestelmistii. Tdstd voi-
daan pdiitelld, ettei valintaa olla jiil-
keenpdin ajateltu, vaan ollaan tyyty-
viiisi5, kun valinta on tullut tehdyksi.
Tdmd on luonnollistakin niiden suh-
teen, joilla eliikkeelle siirtyminen ei
ole tullut viel[ ajankohtaiseksi.

Suurin syy, jonka vuoksi valintaa ka-
dutaan, niiyttiiti olevan, ettd vasta jdl-
keenpdin on saatu tietoja uudesta jdr-
jestelmiistii. Suurin osa valintaansa ka-
tuvista sijoittuu vanhoihin ikiiluokkiin.
mikd my6s osoittaa eiiikkeelle siirtymi-
sen liihestymisen saaneen heidtit kiin-
nostuneeksi eliiketurvastaan.
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Uusi valintamahdollisuus

Valintaansa katuvien pienestii mddrds-
tii johtuen voi jo olettaa suurimman
osan valitsevan edelleen vanhan jiirjes-
telmdn mukaisen eldkkeen, vaikka sai-
sikin tehdti uuden valinnan. Niiin
kiivikin, sillii noin 76 0/o vastanneista il-
moitti pysyvdnsd piiiittiksessSdn ja vain
14 0/o heistii oli huomannut tehneensii
itselleen epiiedullisen valinnan.

Kuten seuraavasta asetelmasta kiiy
selville, valintaansa tyytyviiisten miiii-
rd nousee nuorimpiin ikdluokkiin siir-
ryttdessii. Kaikkein nuorimmassa ikii-
ryhmdssii, vuosina 1930-1939 synty-
neet, ollaan melkein sataprosenttisesti
edelleen vanhan jiirjestelmiin kannal-
la. Tiimii tuntuu h5mmiistyttiivdltd, kun
ottaa huomioon uuden jdrjestelmdn eri-
tyisesti nuorille tarjoamat edut. Tdss6-
kin on kuitenkin taas otettava huo-
mioon, ettei heiddn kohdallaan eldk-
keelle siirtyminen ole vield tullut ajan-
kohtaiseksi, joten eduistakaan ei vield
ole otettu selviiii.

Vanhan jiirjestelmdn mukaisen eldk-
keen edelleen valitsevien prosenttinen
osuus eri ikiiryhmissii:

Ikiiryhmii olo.

1891-1899 60
1900-1909 63
1910-1919 78
1920-1929 73
1930-1939 93

Seuraavasta asetelmasta ndkyy, mis-
sii ammattiryhmissii vanha jiirjestelmd
tuntuu edelleen parhaalta.

Vanhan jdrjestelmdn mukaisen eliik-
keen edelleen valitsevien prosenttinen
osuus eri ammattiryhmissd:

Ammattiryhmd
Johtavassa asemassa olevat
Toimistohenkiltikunta
Ammattitaitoiset
Ammattitaidottomat

Valintaansa tyytyviiisten mdiirii vaih-
telee suuresti eri jiisenyhteistiissii, ku-
ten seuraavasta asetelmasta ndkyy.

Vanhan jdrjestelmdn mukaisen eldk-
keen edelleen valitsevien prosenttinen
osuus eri jiisenyhteisiiissS:

Jfisenyhteisii

Helsinki
Tampere
Turku
Muut kaupungit
Kauppalat
Maalaiskunnat . .

Kuntainliitot . .

o/o

80
50
69
12

100
50
80

Yleiskuva tutkimuksen tuloksista

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa
ndyttiiii siltd, ettii vanhaa jiirjestelmiiii
kohtaan tunnettu luottamus on ollut
suurimpia syitii sen valitsemiseen. Uut-
ta ei tunnettu, koska siitii ei vielii oIlut
ehditty saada kdytdnndn kokemuksia.
NiiIIe, jotka olivat ltihelld vanhan jdr-
jestelmiin mukaista eliikeikiiiinsii tai
joiden eliikevuodet olivat tdynnd, ei
liioin ollut mielenkiintoa uutta jdrjes-
telmtiii kohtaan, siilii he tiesiviit saa-
vansa eliikkeen vanhasta joka tapauk-
sessa. Tiistii varmaan osaltaan johtuu
mytis se, ettii tietojen saantiin oltiin
melko tyytyvdisiii, niitii ei paljon kai-
vattukaan. Tiimdn huomaa mYds
uuden etuja koskevan kysymyksen koh-
dalla. Suurinta osaa vastaajista uusi ei

o lo,

70
61
79
74
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houkutellut lainkaan tai kysymykseen
oli jiitetty kokonaan vastaamatta. Va-
litsemispiiiitiikseen oIIaan tyytyviiisiii
niin kauan kuin eldkkeelle siirtyminen
tulee ajankohtaiseksi. Silloin vasta etu-
ja aletaan todella vertailla.

Valintaoikeuden merkitys
Valtion ja kuntien viranhaltijoilleen ja
ty<intekijtiilleen antaman valintamah-
dollisuuden tarkoituksena on se, ettei
jo saavutettua etua saa huonontaa. Hen-
kiltiUe, joka jo on saavuttanut oikeuden
eldketurvaan, on oltava mahdollisuus
siiilyttiiti se, mikAli se on hdnelle edul-
lisempi. Vaikeus on vain siin6, voivat-
ko ne henkilijt, joiden eliikkeelle jiiii-
minen tulee ajankohtaiseksi vasta
vuosien kuluttua tietdd, mikii olisi hei-
ddn suhteensa edullisin ratkaisu. Tdmd
onkin melkein mahdottomuus, silld olo-
suhteet samoin kuin eldkelakikin voi-
vat vuosien kuluessa muuttua. Valinta
perustuu silloin pakostakin varsin epd-
mddrdisiin seikkoihin. Kuten edellii
kdvi se1ville, suurin syy vanhan eliike-
jdrjestelmdn valitsemiseen oli sitd koh-
taan tunnettu luottamus. Uudesta ei
edes vdlitetty ottaa selviid ennen kuin
eliikkeelle jddminen tuli ajankohtaisek-
si. Kun vield ottaa huomioon sen, ettd
nuoremmat ikiiryhmiit panivat turval-
lisuudelle enemmdn painoa kuin van-
hemmat ikiiryhmiit ja sen, ettii eliike-

ikiiii liihestyttiiessii kiinnostus uutta jiir-
jestelmdd kohtaan lisiiiintyy, heriiii ky-
symys onko valintamahdollisuuden an-
tamisella saavutettu sen alkuperdinen
tarkoitus. Tdmd koskee varsinkin nuo-
ria ikiiryhmiti. Jo saavutettu etu on
kyllti tiedetty, mutta ei sitd, tuleeko se
mahdollisesti huononemaan vai parane-
maan, kumman eliikejiirjestelmiin sit-
ten valitseekin. Antamalla henkil<in itse
piiiittiiii, mistd hdn eldkkeensd haluaa,
saadaan vastuu mytis siirtymdtin hdnel-
le itselleen. Toisaalta ntiytttiii siltii, ettd
tdtd halutaankin, sillii suurin osa tut-
kituista henkiltiistd ilmoitti pitiivdnsd
valintaoikeutta tarpeellisena. Vain 11 0/o

heistd ilmoitti kannattavansa jiirjestel-
mdii, jonka piiriin kaikki tulisivat auto-
maattisesti. Paras ratkaisu henkilcin it-
sensd kannalta olisi ehkd se, ettd eldk-
keelle siirryttdessd laskettaisiin sekii
vanhan ettd uuden mukainen eldke ja
suurempi mytinnettiiisiin.

Kiiytiinntillisistii syistzi ei tdllaisen
ratkaisun toteuttaminen ole kuitenkaan
mahdollista, paitsi lyhyena siirtymd-
kautena uuden jdrjestelmdn tultua voi-
maan. Niiyttiiii siis siltd, ettd valinta on
tehtiivti ja riski otettava. Tehokkaalla
tiedotustoiminnalla saadaan kuitenkin
riski pienenemiidn - uusi lakihan ei
yleensd muutu huonompaan suuntaan
ja vanhaan taas ei tehdii muutoksia
juuri lainkaan.
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LAUR,I KOIVUSALO

Yakuutusoikeuden pEiSf6ksiE

Piiiittis N:o 3320i6?/956 (ETK:n hake-
mistokoodi n:o 3.04.05): Tydeliikekassa
oli mydntdnyt Oulun kaupungista ol-
leelle maalari A. L:lIe mddrdaikaisen
LEL-tycikyvyttiimyyseldkkeen 128,26
mk/kk 1. 2. 1966-28. 2. 1967 viiliseksi
ajaksi. Oulun kaupungin sosiaalilauta-
kunta oli tytieldkekassalle 20. 9. 1966
saapuneessa hakemuksessa esittdnyt,
ettii A. L:n el6ke maksettaisiin sille.
Tytieldkekassa oli 25. 10. 1966 tekemtil-
liiiin pddtriksellii mddrdnnyt eliikkeen
maksettavaksi Oulun kaupungin sosiaa-
lilautakunnalle kiiytettiivdksi A. L:n
vastaiseen huoltoon.

A. L. haki muutosta eldkelautakun-
nalta, joka muutti tydeldkekassan pdd-
tcistd sikiili, ettd ainoastaan 30. 9. 1966
jiilkeiseltii ajalta suoritettavat eliike-
eriit oli maksettava sosiaalilautakun-
nalle, koska tydeliikekassalla ei ollut
oikeutta miiiirdtd A. L:n jo kuluneel-
ta ajalta mydnnettyd eliikettii makset-
tavaksi sosiaalilautakunnalle. Samalla
pddtdksessd lausuttiin, ettei sosiaalilau-
takunnalla o1e oikeutta kdyttiiii sille
maksettavaa eliikettii A. L:lle tai hdnen
omaisilleen mahdollisesti mytinnetyn
huoltoavun korvaamiseen. Ndin ollen

elske1autakunta miidrdsi eldkkeen 1. 2.

1966-30. 9. 1966 vdliseltd ajalta mak-
settavaksi A. L:lle itselleen.

Sosiaalilautakunta haki tiihiin piiii-
ttikseen muutosta. Tdssii yhteydessd on
mytis esitetty selvitys, ettii A. L. oli
kuollut 29. 8. 1967.

Vakuutusoikeus katsoi, ettei ollut ai-
hetta muuttaa valituksenalaista pee-
t<istii.

Ede115 oleva elSkelautakunnan ja va-
kuutusoikeuden kanta perustunee ld-
hinnii KKO:n kannanottoon tapaturma-
vakuutuslain yhteydessii. Mainitussa
laissa on samansiseltdinen sddnntis
eliikkeen maksamisesta sosiaalilauta-
kunnalle kuin TEL:ssa. KKO on nimit-
tiiin eriiiissd piiiitdksessiitin (25. 3. 1960

Hiipakka) katsonut, ettei kuluneelta
ajalta, siis sosiaalilautakunnan hake-
musta edeltiineeltd ajalta mytinnettyd
korvausta voitu mddr6t5, maksettavaksi
sosiaalilautakunnalle.

Pdiittis N:o 3727167/1318 (ETK:n ha-
kemistokoodi n:o 3.21.10): Eltikelaitos
oli 26. 8. 1966 tekemdllddn piiiittiksellii
my6ntdnyt TEL:n ja LEL:n nojalla
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Helsingin kaupungissa asuvalle 1. 8.
1940 syntyneelle tycimies J. M:lIe tyti-
kyvyttcimyyseldkkeen 1. 10. 1965-31.
12. 1966 viiliseksi ajaksi. Eldkkeen
mddrii oli 1. 10.-31. 12. 1965 vdlisend
aikana 109,11 mk/kk ja vuoden 1966
ajan 119,18 mkikk. J. M. oli ollut LEL:n
alaisissa tiiissii vuonna 1963. TAmiin li-
siiksi hdn oli ollut Paraisten Kalkki-
vuori Oy:n palveluksessa 16. 8. 1963-
30. 9. 1964 ja Kotileipomo Markkanen
ja Siik nimisen yrityksen tycissii 26. 4.
1965-17. 9. 1965. Eldkkeen miidrdd
vahvistettaessa oli otettu huomioon
LEl-tyrisuhteissa saadut ansiot, edellii
mainitut ty6suhteet sekd tuleva pal-
velusaika luettuna viimeisimmiin ty<i-
suhteen pddttymisestii eliikeikiiiin. Tii-
mtin jdlkeen eliikelaitos oli 19. 1. 1967
tekemiillddn piiiit<iksellii mycintdnyt J.
M:lle edelleen eldkettd 1. 1. 196? lukien.
Pddttiksessiidn eliikelaitos toteaa J. M:n
tytikyvyttcimyyden pdiiasiallisena syy-
nd olevan sairauden alkaneen vasta,
kun hiinen tytisuhteensa Kotileipomo
Markkanen ja Siik nimiseen yritykseen
oli piiiittynyt. Niiin ollen eldkkeen
mddrii oli vahvistettava edelld kerrot-
tujen ansiotulojen ja tytisuhteiden pe-
rusteella ottamatta huomioon tulevaa
palvelusaikaa 9,42 markaksi kuukau-
dessa.

Eliikelautakunta, jolta J. M. haki vii-
meksi mainittuun piiiitdkseen muutosta,
poisti eldkelaitoksen 19. 1. 1967 teke-
miin pddt<iksen ja miiiirdsi J. M:Ile mak-
settavaksi eliikettii entisin perustein
laskettuna 727,57 mklkk 1. 1. 1967 Iu-
kien. Perusteluinaan el5kelautakunta
mainitsee sen, ettd eliikelaitos on jo 26.
8. 1966 tekemdssddn pddt<iksessd rat-
kaissut eliikkeen mddriiii koskevan ky-

symyksen eikii se niiin ollen voi aikai-
semman piiiitciksen estdmdttii muuttaa
eldkkeen miiiiriid J. M:n vahingoksi.
Uudelleen kdsittely on mahdollista
vain, mikiili kysymyksessd on TEL:n
21 a $:ssd mainittu evdtyn edun mytin-
tiiminen tai myiinnetyn edun lisiiiimi-
nen.

Eldkelaitos haki tiihiin muutosta.
Vakuutusoikeus puolestaan katsoi, et-

tei eldkelaitoksen 26. 8. 1966 antama
piiiittis ole sellainen viranomaisen an-
tama ratkaisu, joka saavuttaisi lainvoi-
man J. M:n jatkoeltikkeeseen niihden.
Ndin ollen eldkelautakunnan ei olisi
mainitsemallaan perusteella pitiinyt
poistaa eldkelaitoksen 19. 1. 1967 teke-
miiii pdiit<istd. Tdmdn johdosta vakuu-
tusoikeus kumosi eldkelautakunnan
piidtciksen ja jiitti asian eltikelaitoksen
19. 1. 1967 tekem6n pdiitdksen varaan.

Vakuutusoikeuden kannanotto ndyt-
tiiii viittaavan siihen, ettd jokaista eril-
iistii eliikepiitittistii on pidettiivii itse-
ndisenii kokonaisuutena eikii siten ai-
kaisempaa pAtitiistii ole asetettava sa-
man henkiltin asiassa annettavan uuden
pddttiksen perusteeksi. Tosiasiallisesti-
han niiin on useinkin, mutta mitdiin
prosessuaalista sidonnaisuutta ei tiissd
ole vakuutusoikeuden kannan mukaan.
Yleensd hallinto-oikeudellisessa lain-
kdyttissii, josta tdssd liihinnii on kysy-
mys, on liihdetty siit6, ettei prosessi-
oikeudellisten normien kiiyttti o1e niin
tiukkaa kuin yleisten tuomioistuinten
piirissii. Uuden pdiitciksen antaminen,
vaikka kysymyksessd on miiiiriiaikaisen
eldkkeen jatkaminen, muodostaa uuden
asiakokonaisuuden eivdtkii aikaisemman
pddtciksen ratkaisut ulota vaikutustaan
siihen.
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l(ysyrnyksiS ia vaslauksia

Ty<ieliike-lehdessd aloitetulle "Kysy-
myksid ja vastauksia" -palstalle on tul-
lut ensimmdinen tiedustelu, johon toi-
mitus ohessa vastaa.

Tiedustelu eldkkeen karttumisesta

Vuonna 1923 syntynyt muurari NN oli
liikenneonnettomuudessa aiheutuneen
vamman vuoksi poissa tytistti 26 kuu-
kautta ja sai tdltd ajalta vakuutuskor-
vausta.

Vamma todettiin tdysin parantuneek-
si, mutta NN sai viime vaiheessa vai-
kean veritulpan, mikd aiheuttaa toden-
ndkiiisesti pysyvdn tytikyvytttimyyden.

Karttuiko NN:n tytieltike sin6 aika-
na, kun hiin sai liikennevakuutuskor-
vausta eikii ollut tytissii? Kun viimei-
nen tytisuhde piitittyi 25 kuukautta en-
nen veritulpan syntymistd, niin miten
ja millaisin tuloperustein otetaan tyii-
eldkettd laskettaessa huomioon "tulevat
vuodet".

Onko mielestdnne NN:n kaltaisia ta-
pauksia ajatellen eldketurva asianmu-
kaisesti jiirjestetty? Jos epiikohtia on
havaittu, onko olemassa suunnitelmia
niiden korjaamiseksi? Millaisia?

HT

Vastaus:

TEL 6 $:n 3 momentin mukaan eliik-
keeseen oikeuttavaksi ajaksi lasketaan
yleensd myiis aika tytikyvytttimyyden
alkamisesta eldkeikddn, jos tytikyvyttti-
myys on alkanut ennen kuin vuosi on
kulunut tytisuhteen pddttymisestd.
LEL:n puolella ns. tulevan ajan pal-
kan huomioon ottamisen edellytyksenii
oD, ettii tyontekijti on puolentoista
vuoden aikana ennen sairastumistaan
ansainnut LEL 7 $:n 1 momentissa tar-
koitetun rajamddriin (vuonna 1970
yleensii 1 576 mk, maatalousyrittejillii
394 mk).

Kysymyksessii tarkoitettu NN on il-
meisesti ollut yhdenjaksoisesti tyiiky-
vytcin liikenneonnettomuuden sattumi-
sesta lShtien. HSnen tytikyvytttimyyten-
sd ptitiasiallisena syynii oleva sairaus
vika tai vamma on tytikyvytttimyyden
kestdessii muuttunut. Tdmd ei kuiten-
kaan vaikuta NN:n oikeuteen saada ns.
tuleva palvelusaika tai tuleva palkka
eldkkeen miidrdd laskettaessa hyvdk-
seen.

Tytikyvyttdmyyseldke voidaan mydn-
teie takautuvasti korkeintaan vuoden
pituiselta ajalta ennen elAkkeen hake-

31



mista. Jos NN hakee eliikettd o1-
tuaan 26 kuukautta tyiikyvytdn, eldke
mydnnetdiin ajankohdasta, jona NN:n
tycikyvytttimyys on jo jatkunut yli 14
kuukauden ajan.

Eliikkeiden yhteensovitus ilmeisesti
johtaa siihen, ettei eltikettii makseta
siltd ajalta, jolta NN saa liikenneva-
kuutuslain mukaista korvausta. Tdstd
huolimatta eldkepii6tdksessd todetta-
valla eldkkeen alkamisajankohdalla on
NN:n kannalta merkitystd. Vastaisen
vanhuuseliikkeen tai uuden tyrikyvyttti-
myyden perusteella maksettavan ty<i-
kyvytt<imyyseliikkeen miiiirdd lasket-
taessa otetaan nimittdin eliikkeeseen oi-

keuttavana aikana huomioon myiis aika,
jolta eldkkeensaaja on saanut TEL 6 g:n
3 momentin tai LEL 7 $:n 1 momentin
mukaisesti mddriittyii tytikyvyttiimyys-
eldkettii. Tdllaisena "elSkkeen saami-
sena" otetaan huomioon myiis sellainen
aika, joksi eldke on mydnnetty, vaikka
eliikettii ei yhteensovituksen johdosta
maksettaisikaan.

Ndin ollen silloinkin, kun yhteen-
sovituksen johdosta tydeliikettd ei tule
maksettavaksi, on asianomaisen haet-
tava eldkettii, koska se saattaa vaikut-
taa hdnen vanhuuseldkkeensd ja eriiis-
sd tapauksissa myds perhe-eldkkeen
mdiirddn.
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ElEikelurva eri rtraissa Yuonna 1969
Toimintansa alusta liihtien on Eliiketur-
vakeskus katsonut tehtdviinsd kuulu-
van mm. keriitii ja levittiiti suomalais-
ten pddttiksentekijtiiden kdytettdviiksi
tietoja ulkomaisten eldkejiirjestelmien
kehityksestd. Eldketurvakeskuksen tds-
sd tarkoituksessa julkaisemien kirjas-
ten sarjassa on nyt ilmestynyt neljds
kirja "Eliiketurva eri maissa vuonna
1969", jonka ovat toimittaneet Marga-
retha Aarnio ja Jouko Janhunen'
Tiimii kirja sisdltdii lyhyehktin mutta
silti verrattain yksityiskohtaisen selon-
teon 20 eri maan yleisistd eldkejtirjes-
telmistd. Lisiiksi kirjan alkuosassa on
esitetty lyhyt katsaus siitd, millaisiin
ratkaisuihin eriiissd eliiketurvan perus-
kysymyksissd on nykyisin eri maissa
ptiddytty. Tdllaisia peruskysymyksid
ovat mm. eltiketurvan ulottuvuus, eliik-

keen saamisen edellytykset eri riskien
kohdalla, eldkkeen miiiirdytymisen pe-
rusteet, eldketurvan rahoitus ja jiirjes-
telmien organisaatio.

Nyt julkaistu kirja kdsittelee lShin-
nd niitd eliikejiirjestelmiS, joihin piiii-
osa palkansaajista kussakin tarkastel-
lussa maassa kuuluu. Itsendisten yrittii-
jien eliikejdrjestelmdt on jdtetty vii-
hemmdlle huomiolle, koska sarjan edel-
lisessd, nimenomaan itsendisid yritttijiii
kiisitteleviissd osassa "Yrittdjien el6ke-
turva eri maissa" esitetyt tiedot edel-
Ieenkin yleensd pitdviit paikkansa.
Tiitii vuonna 1967 ilmestynyttti kirjasta
samoin kuin nyt julkaistua uutta kir-
jaa voivat asiasta kiinnostuneet tilata
osoitteella Eldketurvakeskus, Kalevan-
katu 6, Helsinki 10.

Ynitt5iien el5kelakien nluutos
Yrittiijien eldkelakien piiriin kuulumi-
sen edellytyksenii on, ettd asianomai-
sen ty<itulo nousee tiettyyn vdhimm6is-
miidrddn. MYEL:n puolella lisdksi vaa-
ditaan, ettd maatilataloutta harjoite-
taan vdhintdiin kaksi hehtaaria maata-
lousmaata kiisittiiviillii viljelmiilld. Jos
viljelmii tai yrittiijiin tyritulo ei tiiytii
sanottuja edellytyksid, yrittiijd voi va-
paaehtoisesti liittyii eliiketurvan piiriin.
Tdllaista vapaaehtoista vakuutusta ei
kuitenkaan voida mycintiid takautu-
vasti.

Vanhimpiin ikiiluokkiin kuuluvan
yrittiijdn peruseldketurvan mukaisen
eldkkeen suuruus riippuu ratkaisevasti
siitd, ettd eldkkeeseen oikeuttavaksi
ajaksi luetaan koko aika yrittiijien elii-
kelakien voimaantulosta eliikeidn tdyt-
tdmiseen. Tiimdn vuoksi mycis vapaa-
ehtoinen vakuutus tiiytyisi saada voi-
maan kuluvan vuoden alusta.

Varsinkaan maatalousyrittiijdt eiviit
ole olleet riittdviisti tietoisia mahdolli-
suudesta vapaaehtoisesti liittyii eldke-
turvan piiriin. Tiimdn vuoksi on ndhty
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YnifiSiien neuvottelukunta
Eldketurvakeskus on 6. piiivdn5 touko-
kuuta piitittdnyt tiiydentiid yrittiijien
neuvottelukuntaa nimittdmdlld vara-
tuomari Juhani Sandelinin Metal-

tarpeelliseksi, ettd yrittiijien eliikelakei-
hin tehtiiisiin muutos, jonka mukaan
vapaaehtoinen perusvakuutus voitaisiin
myiintdd takautuvasti kuluvan vuoden

Uusia yleiskinieitE
Yleiskirje n:o 9/70 sisdlsi vastuunjako-
ennakon perusteet vuodelle 1969 ja
pddtciksen TEL 12 a g:n 1 momentissa
tarkoitetun vakuutusmaksun vahvista-
misesta ja suoritusmiidrdajan miidrdii-
misestd. Se jaettiin tyrieltikelaitoksilte.

Yleiskirje n:o 10/70 kiisitteli pohjois-
maisen sosiaaliturvasopimuksen muu-
tosta. Jakelu oli tydeltikelakien mukais-

alusta, jos vakuutusta haetaan tdmdn
vuoden aikana. Tiitii koskeva hallituk-
sen esitys on annettu eduskunnalle vii-
me toukokuun 22. pdivdnii.

liteollisuudenharjoittajain Liitosta neu-
vottelukunnan jdsenen toimitusjohtaja
Erkki H e i k k o s e n henkikikohtaisek-
si varamieheksi.

seksi se olisi suhteutettava palkka- ja
ansiotason kehitykseen sitomalla kor-
vausten mddrien tarkistusmenettely
tydntekijiiin eldkelaissa tarkoitettuun
palkkaindeksiin.

ta toimintaa harjoittaville eliikelaitok-
sille.

Yleiskirje n:o 11/70 sisiilsi Eliiketur-
vakeskuksen kustannusten korvaami-
seksi 1. 1. 1970 liihtien suoritettavan en-
nakkomaksun perusteet. Yleiskirje jaet-
tiin tytintekijiiin eliikelakien ja yrittii-
jien eliikelakien mukaista toimintaa
harj oittaville eliikelaitoksille.

lf,ietinl6 sotavatrrnraislen
sosiaalilunvasta
Eliikejdrjestelmdkomitean neljiis osa-
mietintti luovutettiin 22. 5. sosiaalimi-
nisterille. Mietinniissd kiisitelliidn sota-
vammaisten sosiaaliturvaa ja sen edel-
Iytttimiiii lainsddddntcid. Komitea kat-
soo mm., ettii korvaustason stiilyttdmi-
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Tietoia ly6el5kkeen saaiista
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL- ja LEL-elii-
kelaitosten mytintSmien 31. 3. 1970 voimassa olevien eldkkeiden lukumdiirdt ja
eliikkeiden keskimddr5t seuraavan taulukon mukaiset. Seuraaviin keskimiidriin
sisiiltymiittcimien YEL:n ja MYEL:n perusteella myiinnettyjen vanhuus- ja tyti-
kyvyttcimyyseliikkeiden lukumtiiird o1i 127 ja keskimdiirii 156 mk/kk. Perhe-
eldkkeiden lukumddrd oli 12 ja keskimddrii 175 mk/kk. Niiitii perhe-eldkkeitd
sai 12 leskeii ja 23 lasta.
Vanhuuseliikkeet

Tytikyvyttiimyyseliikkeet

Vanhuus- ja tyiikyvytttimyyseliikkeet

Lisaksi edeUisiste sai TEl-lisaelakette ?98 vanhuuselekkeensaajaa keskimaarin 46L mk/kk ja 4?5
tyokyvyttomyyselekkeensaajaa keskimeerin 336 mk/kk.
Perhe-eliikkeet

KeskimAiir. eliike mk/kk
Miehet Naiset Naiset Kaikki

Eliikevakuutusyhti6t
Eldkekassat
Eldkesdiititit

t2 123
1 081
4 765

11 283
| 725
2 986

23 406
2 806
7 75t

285
331
325

145
146
150

2t8
2L7
257
227
104
792

TEL-eliikelaitokset
LEL-elSkelaitokset

17 969
L2 041

15 994
I t25

33 963
13 166

298
107

146
74

Kaikki tydeliikelaitokset . .1 30 010 17 119 47 129 222 L42

Eldkkeen mytjntdjii
Eliikkeensaajia

Yhteensii

Keskimddr. eliike mk/kk
Miehet Kaikki

Eldkevakuutusyhticit
Eldkekassat
ElSkesiititicit

I 555

2 923

I 599
889

1 866

19 154
1 617
4 789

253
298
292

131
151
t62

192
2t7
24L

TEL-eliikelaitokset
LEL-eliikelaitokset

13 206
18 884

t2 354
1 696

25 560
20 580

264
l2l

137
84

203
118
165Kaikki tyrielSkelaitokset 32 090 14 050 46 140 180 131

Eliikkeen mytintdjd
Eldkkeensaajia

Miehet YhteensH

Keskim55r. elAke mk/kk
Miehet

Eliikevakuutusyhtitit
Eliikekassat
Eldkesdiiti6t

21 678
1 809
7 688

20 882
2 614
4 852

42 560
4 423

12 540

27L
318
3t2

139
148
155

206
2t7
251

TEL-eldkelaitokset
LEL-eliikelaitokset

31 175
30 925

28 348
2 82t

59 523
33 746

284
116

142
80

217
113

Kaikki tydeliikelaitokset 62 100 31 169 | 93 269 2oo | 137 179

Eldkkeen mytjntdjii Erakk.
lukum.

Keskim.
eliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Yhteensii
Eldkevakuutusyhticit
ElSkekassat
ElSkesiidtitit

5

1

483
455
898

201
229

1

150
ao,

3 7r4
364
986

8 864
756

2 809

TEL-eldkelaitokset
LEL-eldkelaitokset

7 836
4 404

206
95

7 365
4 t74

5 064
4 473

72 429
B 647

Kaikki tydelAkelaitokset t2 240 l bb 11 539 I 537 2t 076

Edellisiin keskimeeriinoli 450 ja keskimear5 393
siseltymettomien, TEL-lbeetuien mukaisten perhe-elekkeiden lukumeera
mk/lik. Lhaetujen mukaista perhe-elakette sai 435 leskee Ja 418 lasta.
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Naiset Naiset Kaikki
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English Surnrtraries

Integration
(The editorial on page 3)

An amendment to the Nordic Social Security
Agreement was implemented a few months
ago. It introduced special regulations con-
cerning earnings-related pensions. Under
the new regulations citizens of the Nordic
countries generally enjoy the same right in
another Nordic country to an earnings-
based pension as the country's own citizens.
The agreement includes regulations on the
prevention of double insurance and on co-
ordinating the pensions granted in the diffe-
rent countries. The amendment of the social
security agreement means in a way the
official incorporation of employment pen-
sion systems in the greater entity constituted
try Nordic social insurance. The development
is by no means surprising. Nordic coopera-
tion and the common Nordic labour market
area presuppose cooperation in the pension
systems as well.

As far as the Finnish employment pen-
sion system is concerned, the amendmentof the Nordic Social Security Agreement
was the first move towards integration in
the international sense. On the other hand,

our national pension systems have Iong
experienced this development. A good ex-
ample is the cooperation that has been
established and is being continuously devel-
oped between the employment pension sys-
tems of the private sector and the corre-
sponding pension systems of the State and
communes. This is quite natural in a
society in which the mobility of labour is
already considerable and continues to grow.
Continuous development is to be expected
also in the international scene. The social
security systems of the EEC countries are
bound by a number of special regulations
which may in the future affect also the
Scandinavian countries. Cooperation in so-
cial security is also under preparation within
the European Council. Finland is outside
these two European organisations, but it
would be surprising if the development
there had no repercussions at all in our
social insurance.

Integration doubtless brings certain bene-
fits. It ensures for the insured practical and
flexible service and the avoidance of need-
less losses of benefit. It will be possible at
the same time to prevent double insurance
and at least to reduce untoward results in
pension formation caused by changes be-
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tween the systems. But integration may also
have negative features. Cooperation can
readily add to technicai complexities. The
pension systems also become dependent on
one another at least to some extent. The
dynamic factor characteristic of social
insurance weakens as the relations to the
partners must also be considered when de-
veloping the systems. Taken to its limit,
cooperation might require far-reaching in-
tegration of the systems. This would end
the possibilities of each system adapting its
interests to the needs of its own insured.
It is in fact the reason why the representa-
tives of social insurance have been criticised
as being the worst nationalists in connection
with moves towards international integra-
tion.

The Nordic Social Security Agreement
has succeeded in preserving a moderate line
in which the most important interests of
integration have been ensured without add-
ing too great an administrative burden and
without interfering too much with the con-
tracting country's possibilities of developing
its systems according to its own special
needs.

Exemption of self-employed from pension
insurance
(Article on pp. 5-7)
The article examines the possibiiity of
granting exemption from the obligatory
lunding liability under the Pension Act of
the Self-Employed and the Farmers' Pen-
sion Act. The Central Pension Security
Institute has the authority to exempt a self-
employed person from the funding liability
if his pension protection and the survivors'
pension of his next-of-kin have been ar-
ranged satisfactorily.

Farmers' Pension Institute (MELA)
(Article on pp. 8-12)

The Farmers' Pension Act (MYEL) which
covers approximately half a million farmers
took effect at the beginning of 1970. This
issue of "Ty6eldke" describes the creation,
task, administration, pension advice and ser-
vices, and organisation of the Farmers'Pen-
sion Institute which was founded on July
30, 1969. An earnings income report is under
preparation, involving 2,300 researchers
from MELA who are making inquiries at
nearly 300,000 farms. It is estimated that a
total of about 15,000 pension applications
will be received by the pension institute
during 1970.

Figures indicating the activity of the
pension system of the self-employed
(Article on p. 13)

The number of insurance contract appli-
cations from self-employed persons received
by the insurance companies by May 15 was
80,012. This is double the total at the turn
of the year. Applications reaching pension
funds have increased at the same rate. Their
growth was fastest in January-February
when the percentage increase was 20-30
per month. The increase in the number of
applications decreased later by l0 per cent
in both groups. Three new pension funds
started at the beginning of 19?0. Approx.
400 pensions had been granted to the self-
employed by May 15. Eighty three per cent
of them were old age pensions.

Development of credit insurance in 1969

(Article on pp. 17-18)

The credit insurance portfolio of the Central
Pension Security Institute at the end of 1969
totalled 925 million marks. Of this sum, ?94
million marks constituted the so-cailed
credit insurance stock proper and showed a
24 per cent growth in the course of the
year. The majority (82 per cent) of the credit
insurance stock proper consists of credit-
insured re-Iending. Counter-guarantees held
by the Central Pension Security Institute
accounted for 45 per cent of the actual
portfolio. In addition to loans and unfunded
liabilities, the credit insurance system covers
other investments by pension foundations
and pension funds, in all 131 million marks.
The premium income from credit insurance
increased by 23 per cent in 1969 to 5.6
million marks. Credit insurance funds in-
creased by 32 per cent to 26.1 million marks
in 1969. Of the investments serving as cover,
93 per cent had been lent to employers that
belong to the employment pension system.

Halving of the farmer's old age pension
(Article on pp. 19-23)

According to the pension act for indepen-
dent farmers, a farmer can apply for an
old age pension at 65. He is entitled to
a pension even if he continues his work
while pensioned. If he earlier did the mas-
ter's work on the farm and continues with
this work, his pension must be halved
according to a special regulation. The mis-
tress's pension, on the other hand, is a full
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pension even if she continues her work
after reaching pension age.

The regulation concerning the halving of
the farmer's pension is in essence a point
of agricultural policy. Its aim is to induce
the master of the farm to stop work on
reaching pension age and hand over the
running of his farm to younger hands. The
article, by S. Pietildinen, the legal manager
of the Pension Institute of Farmers, also
deals with juridical aspects of the halving
of the pension. It states that the halving
rule places small farmers in an unfavour-
able position compared with bigger far-
mers because small farms generally do not
have children or other family members
working on the holding to whom the master
can hand over his work. As there is nobody
to continue the work, the pension must be
halved.

Option in the communal pension system
(Article on pp. 24-28)

The Pension Act of Communal Salaried
Employees and Wage-Earners was amended
in 1964 to conform to the new employment
pension acts. Communal wage-earners who
had already qualified for a pension under
the old pension system were given the
option to choose the new pension system if
they wished. The decision was required by
the end of 1966. The author, who is studying
for the social insurance examination at the
University of Tampere, conducted a survey
of the main reasons given for exercising
this option. The survey was also designed
to find out whether those who opted were
sufficiently informed about the alternatives
and to establish the extent to which age and
other considerations affected the choice.
As far as possible, satisfaction with the
result of the choice was also analysed.

The author says that the information was
effective: 43 per cent of the persons ques-

tioned said that they had received adequate
information about the alternatives and only
17 per cent complained that there had been
too little information. All the persons inter-
viewed had chosen a pension under the old
system and stated that their decision had
been affected most by security and economic
considerations and the lower pension age.
About 72 per cent of all the respondees were
content with their choice and only 24 per
cent regretted it. The commonest reason
given by those who regretted their decision
was that they had only later familiarised
themselves with the benefits of the new
system. Only 11 per cent of the respondees
favoured a system to which everybody would
belong automatically without any option.

Pension protection in different countries in
1969

(Article on p. 33)

The Central Pension Security Institute has
since its establishment included in its
activity the collection and dissemination of
information on the development of foreign
pension systems for use by Finnish deci-
sion-makers. The fourth book "Eliiketurva
eri maissa vuonna 1969" (Pension protection
in different countries in 1969) in the publi-
cation series issued by the Central Pension
Security Institute has now appeared. It
contains a brief but nevertheless relatively
detailed account of the general pension
systems in twenty countries.

The table on page 35

contains data on the recipients of employ-
ment pensions in the first quarter of 1970.
In addition to numerical data on the bene-
ficiaries, the table shows the average
pension in terms of marks.

TYOELAKE on tilattavissa nun. Eldketurvakeskuksesta, os. Kalevankatu 6, Helsinki 10.
Vuosikerran (4---6 numeroa) hinta on 3 mk.
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